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Studeer– en schrijfcoaching Skills Lab / Writing and study  

coaching Skills Lab 

09:00—17:00  NL+EN  online   

Een afspraak duurt 45 minuten / An appointment takes 45  

minutes 

NL: 

Het is een bijzonder collegejaar met extra uitdagingen op het gebied van 

thuis en online studeren. Vind je het lastig om jezelf te motiveren of om ef-

fectief te blijven schrijven en studeren? Het Skills Lab kan je hiermee helpen. 

Maak een afspraak voor schrijf– of studeercoaching via onze site. 

 

EN: 

It’s a special academic year with additional challenges in home and online 

studying. Do you find it difficult to motivate yourself or to remain effective in 

yout writing or study process? Skills Lab helps you with this. Make an ap-

pointment for free writing tutoring or study coaching via our website. 



Een zinnig gesprek / A bright conversation 

09:00—17:00  NL+EN  online   

Een afspraak duurt 45 minuten / An appointment takes 45  

minutes 

NL: 

In een zinnig gesprek kun je met een ervaren begeleider praten over levenssi-

tuaties die op dit moment spelen of die voor jou moeilijk of uitdagend zijn. 

Dat kan bij voorbeeld gaan over (liefdes)relaties, motivatieproblemen, ziek 

zijn, verlies, eenzaamheid, vriendschap, familie, wonen, keuzes maken, vra-

gen over de toekomst. We verkennen wat er in jou leeft en gaan op zoek naar 

wat in deze situatie voor jou heilzaam is. Soms is dat gewoon je zorgen be-

spreken met iemand die goed kan luisteren. Soms gaat het over betekenisge-

ving, de ervaringen een plek geven.  De universiteit vindt het belangrijk dat 

je gehoor vindt voor wat er in je leeft.  

 

EN: 

In a Bright Conversation, you can talk to an experienced facilitator about life 

situations that are currently playing out or that are difficult or challenging 

for you. These can include (love) relationships, motivation problems, being 

sick, loss, loneliness, friendship, family, living, making choices, questions 

about the future. We explore what is going on in you and look for what is be-

neficial for you in this situation. Sometimes that is just discussing your con-

cerns with someone who is a good listener. Sometimes it is about giving 

meaning, giving the experiences a place.  The university finds it important 

that you find an ear for what is going on in you.     



Spreekuur studentpsycholoog / Short screening psychologist 

09:00—17:00  NL+EN  online   

Een afspraak duurt 15 minuten / An appointment takes 15  

minutes 

NL: 

Loop je rond met vragen of zou je al langere tijd een afspraak willen maken 

met een studentenpsycholoog maar twijfel je of is het er tot op heden niet 

van gekomen?  

Tijdens de wellbeing week houden de studentenpsychologen inloopspreek-

uren. Tijdens deze inloopspreekuren kijken we in een gesprek van ongeveer 

vijftien minuten naar waar je behoefte ligt en wat we voor je kunnen beteke-

nen. Na afloop krijg je een vrijblijvend advies om een afspraak bij ons te ma-

ken, verwijzen we je misschien door binnen de universiteit of adviseren we je 

mogelijk een stap te zetten naar de huisarts voor hulp die elders beter kan 

worden aangeboden. De spreekuren vinden plaats door middel van Microsoft 

Teams, de studentenpsycholoog zal contact met je opnemen.  

EN: 

Do you have questions on your mind or have you been wanting to make an 

appointment with a student psychologist, but you’re experiencing doubts or 

have been unable to make it happen yet? 

During the wellbeingweek, the student psychologists are holding walk-in 

consultation hours. During these walk-in hours, we discuss what your 

needs are and what we could do for you in a conversation of approximately 

fifteen minutes. Afterwards, we will give you an open-ended advice to either 

book an appointment with us, or we may refer you elsewhere within the uni-

versity or recommend you consider contacting your General Practitioner to 

provide you with help that other organisations are better suited to give you. 

The short screening will be done through Microsoft teams. The student psy-

chologist you have an appointment with will be in contact with you on how 

to get start this meeting. 



Walk Reflect Act 

09:00—17:00  NL+EN  online  

Een afspraak duurt 30 minuten / An appointment takes 30  

minutes 

NL: 

Buiten zijn maakt je hoofd leeg en geeft je vaak een andere kijk op gedach-

ten, situaties en problemen. Door de beweging van je brein alleen al, kun je 

tot een andere denkwijze komen. Je kunt je wandelpauze inzetten om meer 

ontspanning te ervaren en je hoofd leeg te maken. Vaak krijg je al vanzelf 

antwoord op je vragen. 

Met 'Walk, Reflect, Act' heb je een afspraak van 30 minuten en verken je sa-

men met een coach een vraag of onderwerp dat jou bezighoudt. Waar loop je 

tegenaan, wat is zinvol voor jou op dit moment, waar kun je wel wat hulp bij 

gebruiken? 

Aansluitend op de coachsessie ga jij zelf naar buiten voor een wandeling 

waarin je reflecteert op het gesprek. We helpen je daar een handje bij met 

bijvoorbeeld een mindfulnessoefening, reflectievragen of een korte opdracht. 

Zo kun jij nog meer in het hier en nu zijn en echt even stilstaan bij de vraag 

die jij hebt. 

EN: 

Being outside empties your head and often gives you a different view on 

thoughts, situations and problems. Through the movement of your brain al-

one, you can come to a different way of thinking. You can use your walking 

break to experience more relaxation and clear your head. Often, the answers 

will automatically come to you. 

With 'Walk, Reflect, Act' you have a 30-minute appointment with a coach to 

explore a question or topic that is on your mind. What are you struggling 

with, what is meaningful for you at this moment, what could you use some 

help with?  

After the coaching session, you go outside for a walk during which you re-

flect on the conversation. We will help you on your way with a mindfulness 

exercise, reflection questions or a short assignment. This way you can be 

more in the here and now and really reflect on the question you have. 

   



UU Walks 

09:00—17:00  EN  offline   

You'll never walk alone. Especially in these strange times, it sometimes is ni-

ce to just go for a walk with someone and have a friendly chat. That is why 

we offer you this opportunity to easily get in touch with other students to go 

for a walk. 

Through the contact form below, you can meet up with another student (in 

the physical world) to go for a walk. We make sure you get each other's con-

tact details so you can set a place and time. 

Make sure to always keep at least 1.5 meters distance from each other and 

others while walking. Avoid public transport while travelling to the agreed-

upon location. 

Contact frissegedachteswalks@gmail.com with any questions, comments or 

remarks that you might have. 



Resilience coaching—Online Coach Center 

13:00—17:00 + 18:00—21:00 NL+EN  online   

Every person sometimes looks in the mirror and is not so satisfied with her-
self/himself. Every person sometimes experiences a setback; pandemic is-

sues or regular life hickups. And then what do you do?  

Of course you can wait and hope that is passes. 

Yet, you could also:  

Investigate how to use your problem solving ability to equip yourself to re-

spond to challenges and adversities.  

Explore where you are at your best and start to trust and use your strength 

to recover from stress.  

Learn to discover how you can increase your resilience. 

And how you can learn to ask for what you could really use to bounce back. 

  

When you like an ally in your search for figuring out how to move forward 

…. Get into contact with a coach of the Online Coaching Center.  

Your coach will:   

• really listen carefully, unprejudiced, and think out loud together with 

you 

• challenge you to find new options suited for you 

• support you with new steps you want to take. 

 



Wat eten we vandaag? / Recipe of the day 

17:30—18:30  NL+EN   online  

NL: 

Raak je de laatste tijd uitgekeken op het koken van je eigen, bekende gerech-

ten? Goed nieuws! Tijdens de Wellbeing Week zal maandag tot en met don-

derdag een UU student zijn/haar eigen kookshow geven, om jou een nieuw 

gerecht te leren dat je echt niet mag missen. Schrijf je in en nieuwe inspira-

tie komt jouw kant op, inclusief een workshop hoe je het gerecht maakt. 

Voorafgaand aan de workshop ontvang je een boodschappenlijst, zodat je 

makkelijk mee kan koken. Na de workshop kan je genieten van je eigen, 

heerlijk vers gemaakte maaltijd.  

 

EN: 

Have you recently gotten a bit bored of your own cooking and familiar dis-

hes? Well, good news! During the Wellbeing Week, from Monday to Thursday 

a UU student hosts their own cooking show, to show you how to cook a dish 

that you really can’t miss out on. Sign up and new cooking inspiration will 

come your way, including a workshop on how to prepare the dish. You will 

receive a shopping list in advance so that you can easily join in during the 

activity. Afterwards you can enjoy your own freshly cooked meal! 



Eet mee / Eat together 

18:30—19:30  NL+EN  online  

NL: 

Neem deel aan het virtuele dinerevenement van de Week van het Studenten-

welzijn, in samenwerking met de stichting Eet Mee. Eet Mee is een nationaal 

platform voor wie graag nieuwe mensen ontmoet, gezellig wilt kletsen en 

graag een maaltijd deelt. Eet Mee biedt de perfecte manier om nieuwe men-

sen te ontmoeten. In deze Covid-19 tijden, waarin persoonlijk ontmoeten een 

uitdaging is, organiseert Eet Mee Video-Diners. Tijdens de Wellbeing Week 

moedigen we iedereen aan om zich op te geven als host of gast van een Video

-Diner. Je bereidt je eigen eten en drinken, zit comfortabel thuis, logt in en 

eet met anderen (je kunt kiezen of je alleen met andere studenten wilt af-

spreken of ook met andere Eet Mee deelnemers).  

Meld je aan voor een virtueel diner met andere leuke mensen door een email 

te sturen naar info@eetmee.nl met als onderwerp ‘Wellbeing Week 17 t/m 21 

mei’ en de volgende gegevens: naam en datum naar keuze. 

 

EN: 

Participate in the Student Wellbeing Week’s virtual dinner event, in co-

operation with the non-profit organisation Eet Mee (= Eat Together). Eet Mee 

is a national platform for those who like to meet new people, have a nice 

chat and enjoy sharing a meal. Eet Mee offers the perfect way to meet others 

from all walks of life. In these Covid-19 times, when meeting in person is 

challenging, Eet Mee is organizing Video-Dinners. During the Wellbeing 

Week, we are encouraging everyone to sign up as either a host or guest for a 

Video-Dinner. You prepare your own food and drinks, sit in the comfort of 

your own home, login and chat with others (you can choose if you want to 

meet with other students only or with other Eet Mee participants).  

Sign up for a surprise virtual dinnermatch by sending an e-mail to  

info@eetmee.nl with subject: ‘Wellbeing Week 17 to 21st of May’ and the  

following details: name and date of your choice.  

mailto:info@eetmee.nl
mailto:info@eetmee.nl


 

 09:00—17:00  Writing and study coaching   NL+EN 

  09:00—17:00  A Bright Conversation    NL+EN 

 09:00—17:00   Short screening studentpsychologist  NL+EN 

  09:00—17:00   Walk Reflect Act      NL+EN 

  09:00—17:00   UU Walks        EN 

  13:00—17:00   Resilience coaching      NL+EN 

        + 18:00—21:00 

 

 09:00—09:30  COTD: Lunge Challenge     EN 

  10:00—10:45  Outdoor Meditation Lab     EN 

 10:00—11:30  Reducing procrastination   EN 

  11:30—13:30  Botanic Garden Walk    EN 

 

 13:00—14:00  Lachworkshop       NL 

 14:00—15:00  Faalangsttraining     NL 

  14:00—16:00  Grow resilience      EN 

 15:00—16:00   Hatha Yoga       EN 

 16:00—17:00  Burlesque       EN 

 

 17:30—18:30  Recipe of the day      NL+EN 

 18:30—19:30  Eat Together      NL+EN 

 20:00—21:00  Dive deeper in meditation   NL+EN 



Challenge Of The Day: Round the World Lunge Challenge  

09:00—09:30  EN  online 

Challenge yourself with the Challenge Of The Day. Find the daily challenge 

that fits your lifestyle, or surprise yourself with something new. Each day of 

the Wellbeing Week, there is a new sport challenge for you to try. From the 

comfort of your own home or garden, you can create a new, healthy habit. 

Come and join to figure out how you like to challenge yourself! Sign up for 

this activity if you want to receive the workout Challenge Of The Day in your 

inbox, or find the video’s online. 

 

Outdoor Meditation Lab: natural elements meditation 

10:00—10:45  NL+EN  offline (Botanic Gardens) 

NL: 

Tijdens deze meditatiesessie van het Meditation Lab vind je rust en vrede in 

de Botanische Tuinen, waarbij er gebruikt wordt gemaakt van de natuurlijke 

elementen. Deze outdoor meditatie geeft je een heel ander gevoel en ervaring 

dan een meditatie achter je computerscherm. Stap uit je comfortzone en  

ontdek of je het leuk vindt! 

EN: 

In this meditation session of the Meditation Lab you will find peace and 

tranquillity in the Botanic Gardens, using the natural elements. This out-

door meditation gives you a whole different feeling and experience compared 

to a meditation behind your screen. Get out of your comfortzone and come 

see if you like it! 



Botanic Garden Walk  

11:30—13:30  EN  offline (Botanic Gardens) 

To kick off the Wellbeing Week, ESN Utrecht and the UU host a special route 

through one of Utrecht's most beloved nature places: the Botanic Gardens. 

Students are invited to fill in the sign up form so that we can match them 

with other students. You can choose to either be matched randomly or sign 

up with your friend(s). Hopefully this will give you just the right physical and 

mental wellbeing boost to start off the fourth period!  

Reducing procrastination with mindfulness  

10:00—11:30  EN  online 

Do you have troubles with starting or motivating yourself? This is a beginner 

mindfulness workshop for anyone who wants to start to enjoy studying and 

writing. The interactive workshop covers procrastination and how it leads to 

more anxiety, stress, writer's block, and low self-esteem. Together we will 

practice mindfulness together with practical tips that will help with reducing 

procrastinating behaviours. Practical tips include time management,  

productivity techniques, efficient learning, and common mistakes with 

writing.  

Ready to receive some tips and practice mindfulness exercises to reduce  

procrastination? Workshop delivered by Yvette Vermeer from Write Way.   



Faalangsttraining   

14:00—15:00  NL  online 

Bijna iedereen voelt zich weleens gestresst voor tentamens of andere belang-

rijke beoordelingsmomenten. Deze spanning is heel gewoon en kan je ook 

helpen om goed te focussen. Maar als die stress leidt tot overmatig piekeren, 

zenuwachtigheid en spanningsklachten en/of de studeerprestaties eronder 

lijden, dan kan er sprake zijn van faalangst.  

In de training besteden we aandacht aan de factoren die een rol spelen bij 

faalangst en hoe je hier anders mee kunt omgaan. Je leert het onderkennen 

en veranderen van gedachtenpatronen die faalangst oproepen en in stand 

houden.  

Lachworkshop  

13:00—14:00  NL  online 

 

Dé online lachworkshop, een niet-alledaagse break waar je veel energie van 

krijgt. Stimuleert samenwerking, positiviteit, ontspanning en teamspirit. Na 

een online meeting met de trainer van GetTheLaughFlow kunnen studenten 

met meer motivatie verder. 

Tijdens de lachworkshop gaan we veel lol maken om elkaar te herontdekken, 

vaak zonder woorden. Lachen om op een positieve manier je vrienden en  

medestudenten op een andere manier te leren kennen. Succes en plezier  

gegarandeerd! 

De workshop start met een lach-warming-up en daarna gaan we diverse  

oefeningen doen waardoor iedereen vanzelf gaat lachen. Bij een  

lachworkshop kan er soms wat aarzeling zijn aan het begin, maar onze  

lach-coaches zorgen dat iedereen snel uit zijn of haar comfort-zone kan  

stappen en lekker meedoet. 



Grow Resilience 

14:00—16:00  EN  online 

 
There are always setbacks in life. Now is the time to empower your ability to 
resist, absorb and recover from, or successfully adapt to, adversity or 

change. Sounds promising? Do you want to take the next step? 

 

You are most welcome to the "Grow resilience" Workshop. Offered by the 

trainers of the Online Coaching Center.  

• In this workshop, we will learn together what resilience is. 

• How to improve your resilience ability, recognize your resilience skills and 

boost them. 

How individual online resilience coaching can be a support in your journey 

to be resilient. 

So,  

Do you think you are in a tough time or you are not kind enough to your-
self? 
Do you think the situation is out of your control? 

Do You feel yourself against a mountain without enough power? 

Making decisions is harder than before? 
Everything is vague and the pandemic has made things worse! 
Have you doubted yourself? Or are you close to stop believing in your abili-
ties? 

Do you think you lost your mental and physical flexibility? 

Then, maybe your resilience is in snooze mode. 
 

By enrolling in the workshop you’re taking a step in growing your resilience.  



Burlesque 

16:00—17:30  EN  online 

You might know Burlesque from the Moulin rouge in Paris. Burlesque is of-

ten an exaggeration of an expression, like shyness, clumsiness or feeling in-

credibly sexy. 

The Burlesque workshop is tasteful and humorous and is held in a safe en-

vironment where you are free to develop your own skills. In class, we focus 

on moving elegantly and feminine. We will utilise your  own strengths and 

beauty. And you definitely don’t need to undress! 

We will put all exercises together in one choreography which will be femini-

ne, sometimes funny and at times very clumsy. Practising Burlesque for one 

hour will guarantee lots of laughs! 

Burlesque increases your confidence and self-esteem. The is THE class if you 

want to move easier, more elegant and more comfortable in heels, but you 

can also wear socks, sneakers, or dance barefoot. 

Curious? Why not watch the movie Burlesque starring Char and Christina 

Aguilera, or watch Dita von Teese performing in a giant Martini glass!  

Hatha Yoga  

15:00—16:00  EN  offline (Botanic Gardens) 

Hatha yoga is a classic form of yoga centred around the balance between 

exertion and relaxation. During the Hatha yoga lessons you will practise 

both dynamic and static postures. Your concentration will be directed inter-

nally. As a result of the calm, meditative postures, you will be able to percei-

ve what is happening inside yourself as well as to release stress. Physical 

and mental limits will be gently approached and breached, allowing for a  

larger inner strength and increased vitality.     



Duik dieper in meditatie / Dive deeper into meditation  

20:00—21:00  NL+EN  online  

NL: 

Een korte lezing over de achtergrond van meditatie. De lezing is voor mensen 

die nog nooit gemediteerd hebben, maar ook voor mensen die al veel ervaring 

hebben en meer over meditatie willen leren. Is meditatie iets boeddhistisch? 

Waarom ging de Boeddha mediteren?  Wat deed hij precies en hoe doen we 

dat nu?  Welke vormen zijn er? Tijdens de sessie kun je vragen stellen.  

We sluiten de lezing af met een avondmeditatie.   

 

EN: 

A short lecture on the background of meditation. The lecture is for those 

who have never meditated before, and those who already have lots of expe-

rience but would like to learn more about what meditation is and where it 

comes from. Is meditation a Buddhist practice? Why did the Buddha medi-

tate? What was his practice  and how does it relate to the current forms of 

meditation? During the session you can ask questions.  

We conclude the lecture with a guided evening meditation.   



 

 09:00—17:00  Writing and study coaching   NL+EN 

  09:00—17:00  A Bright Conversation    NL+EN 

 09:00—17:00   Short screening studentpsychologist  NL+EN 

  09:00—17:00   Walk Reflect Act      NL+EN 

  09:00—17:00   UU Walks        NL+EN 

  13:00—17:00   Resilience coaching      NL+EN 

        + 18:00—21:00 

 

 09:00—09:30  COTD: Roll Back Challenge   EN 

 10:00—11:30  Beat Procrastination     EN 

  10:00—12:00   Ontdek jouw onbenut potentieel   NL 

       met de 5Q's  

 11:00—13:00  Creative Thinking     EN 

 11:30—13:00  Wandeling: Stap in de flow van het  

       seizoen        NL 

 

 13:00—14:00  I went offline and survived: Your  

       new relationshop with your phone EN 

  13:30—15:00   Wandeling: Stap in de flow van het  

       seizoen        NL 

 14:00—15:00  Meditation Lab      NL+EN 

 15:00—16:00   Ted Talk Sheila Kroes HAPPY COVID NL 

 15:00—16:00  Boxing        EN 

 16:00—17:00  workshop HAPPY COVID    NL 

 

 17:30—18:30  Recipe of the day      NL+EN 

 18:30—19:30  Eat Together      NL+EN 



Challenge Of The Day: Roll Back Challenge  

09:00—09:30  EN   online   

Challenge yourself with the Challenge Of The Day. Find the daily challenge 

that fits your lifestyle, or surprise yourself with something new. Each day of 

the Wellbeing Week, there is a new sport challenge for you to try. From the 

comfort of your own home or garden, you can create a new, healthy habit. 

Come and join to figure out how you like to challenge yourself! Sign up for 

this activity if you want to receive the workout Challenge Of The Day in your 

inbox, or find the video’s online. 

Beat procrastination: mindfulness, tips and tricks for studying and 

writing  

10:00—11:30  EN  online  

Are you writing yout thesis or studying for exams? Do you feel stressed or 

anxious? Do you have troubles with starting or motivating yourself to write? 

Are you procrastinating? The beginner mindfulness workshop is for anyone 

who wants to have guilt free time and start to enjoy writing and studying. In 

this interactive workshop a beginner mindfulness approach is discussed 

whilst providing some partical tips and tricks for better writing and studying. 

Discover what mindfulness exercises work and not work for you. Workshop 

delivered by Yvette Vermeer from Write Way. 

Ontdek jouw onbenut potentieel met de 5Q's  

10:00—12:00  NL   online   

Tijdens de workshop gaan we samen aan de slag om het inzicht te creëren 

en zichtbaar maken waar het (onbenut) potentieel van mensen ligt. Onder-

zoek wijst uit dat de wisselwerking tussen organisaties en hun mensen in de 

afgelopen decennia van steeds meer waarde is geworden voor het behalen 

van succes. De menselijke maat bij het inzetten en ondersteunen van elke 

Human Being (mens) is hierbij essentieel. Bij Human Being Vision inspireren 

en motiveren we mensen om zichzelf te ontwikkelen over de essentiële men-

selijke elementen. We combineren daarbij de verschillende quotiënten (Q’s) 

tot de zogeheten 5Q’s om een integrale visie te vormen.  



Creative thinking  

11:00—13:00  EN   online   

A workshop full of creative enjoyment! Do you love being creative, but do you 

get stuck due to a lack of inspiration? During this workshop you will disco-

ver, stimulate and develop new ways to think, look and experience. You will 

discover surprising approaches, find inspiration at unexpected places, get to 

know yourself a bit better and discover how to fire up your inner creativity at 

any moment.  

Wandeling: Stap in de flow van het seizoen  

11:30—13:00  NL  offline (Amelisweerd) 

13:30—15:00  NL   offline (Amelisweerd) 

Stap achter je laptop vandaan naar buiten. Geef jezelf een moment van rust. 

Vooral wanneer het druk is in je hoofd en er veel keuzes te maken zijn. Keer 

terug naar de natuur.  

Beleef de flow van het seizoen. Wandel tussen bomen en planten. 

Ervaar bewust de natuur. Kom in je lijf. Gebruik je zintuigen. 

Voel de grond.  

Op ieder seizoen reageren bomen en planten met een specifieke beweging en 

kleur. Mei is de maand van ‘vormgeving’, de meeste planten komen hier in 

Nederland tot hun meest expressieve vorm.  

Wat in jou wil tot vorm komen? 

Je wandelt af en toe in stilte, doet kleine oefeningen om meer in je lichaam te 

komen. Je deelt ervaringen. 



Lecture:  I went offline and survived: Your new relationship with 

your phone   

13:00—14:00  EN   online   

“I went offline and survived!” Who can live nowadays without the internet or 

a smartphone? In this gathering you will learn how your relationship with 

your digital world is and if this is how you like it to be.  

 

In this talk Johan van Houten is going to show you that you CAN control 

your Smartphone and social media.  Johan is the EXPERT on finding balan-

ce between online and offline life. He lived 1 year without the internet and 

mobile phone. People told him it was not possible in this digital era, but he 

did it anyway. Johan is going to talk about his offline year and how he found 

his online and offline balance. He is going to share the benefits of finding 

your own balance and shares tips to find your balance.  

Meditation Lab: Rusten in het oog van de storm / Rest in the eye 

of the storm   

14:00—15:00  NL+EN  online   

NL: 

In het dagelijks leven kun je je overspoeld voelen door alles wat er op 

je afkomt. In deze mindfulness meditatie leer je om 

je niet te verzetten of weg te rennen, maar je rust te zoeken te midden van 

de hectiek.      

 

EN: 

In everyday life you can feel overwhelmed by everything coming your way. In 

this meditation you learn not to resist or avoid, but to find your peace in the 

middle of the hectic pace.     



Ted Talk Sheila Kroes—HAPPY COVID  

15:00—16:00  NL   offline, met livestream (Botanische Tui-

nen)   

COVID-19 heeft ons leven voorgoed veranderd.  Hoe zet je de knop om accep-

teer je het en ga je anders naar kijken?  

Het COVID-19 virus en bijkomende gevolgen worden omgeven door negativi-

teit. We worden eigenlijk al sinds maart 2020 overspoeld met negatief 

nieuws.  Onze mindset (geestesgesteldheid) wordt hierdoor negatief beïn-

vloed. Vooral omdat bijna iedereen om ons heen op een of andere ma-

nier lijdt onder COVID  worden we steeds weer bevestigd in die 'negatieve 

mindset. Daarnaast lijkt de grip die COVID-19 op ons leven heeft veel ster-

ker en weerbarstiger dan we in maart 20202 verwachtten. Het duurt en 

duurt maar voort. COVID lijkt synoniem voor pijn, verdriet, ziekte, beperkin-

gen, afstand houden, gebrek aan contact en zo kan ik nog wel een tijdje door 

gaan. COVID en negativiteit lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is 

dat wel zo? Kan je je niet anders gaan verhouden tov deze situatie? Hoe stap 

je uit die negatieve vicieuze cirkel? Dat is het thema van deze lezing! 

Boxing  

15:00—16:00  EN  offline (Olympos) 

Boxing boosts your self-confidence and improves your – physical and mental 

- condition. It is an excellent way of exercising and getting rid of your frus-

trations at the same time. An increasing number of women has been taking 

up boxing. In this workshop, training is mixed and recreationally oriented.  



Workshop: HAPPY COVID: Hoe gebruik je COVID-19 in je voor-

deel?     

16:00—17:00  NL   offline (Botanische Tuinen)   

COVID-19 en de gevolgen daarvan staan synoniem voor negativiteit. Je bent 

je er bewust van dat je mindset hierdoor negatief wordt beïnvloed en wil ver-

der gaan dan alleen anders denken. Hoe breng je dit in de praktijk? Hoe kan 

je niet alleen anders omgaan met COVID-19 maar gebruik je het als kataly-

sator voor positieve veranderingen in je leven? Juist nu er zo massaal nega-

tief wordt gedacht over de gevolgen van COVID-19 en gemaakte keuzes een 

negatieve impact hebben op je privéleven en je carrière; ontslag, de CORONA

-kilo's vliegen eraan, de omzet van je bedrijf stort in elkaar etc. In deze work-

shop leer je niet alleen hoe je het tij kan keren, maar ook hoe je beter uit het 

COVID-tijdperk kan komen dan je erin bent gegaan. Neem vooral een notitie-

boek mee (papier/digitaal)! Deze workshop is NIET voor mensen (met een 

naaste) die erg ziek zijn geweest.  



 

 09:00—17:00  Writing and study coaching   NL+EN 

  09:00—17:00  A Bright Conversation    NL+EN 

 09:00—17:00   Short screening studentpsychologist  NL+EN 

  09:00—17:00   Walk Reflect Act      NL+EN 

  09:00—17:00   UU Walks        NL+EN 

  13:00—17:00   Resilience coaching      NL+EN 

        + 18:00—21:00 

 

 09:00—09:30  COTD: Triple Squad Challenge  EN 

 10:00—11:30  Morning Yoga      EN 

 11:00—12:30  Training Pak Stress Aan    NL 

 11:00—12:30  Workshop Tackle Stress    EN 

 11:00—11:45  Mindful Walk and Talk    NL+EN 

  12:15—13:00 

  12:00—13:30   Paddle boarding      EN 

 

 13:00—14:00  Let’s get organized!      EN 

 14:00—15:00  Happy & Healthy Sexlife    NL 

 14:00—15:30   Paddle boarding      EN 

 15:00—16:00  How to stay off the road to burn-out?EN   

 15:30—17:30  Workshop Mental resilience   NL+EN 

 

 17:30—18:30  Recipe of the day      NL+EN 

 18:30—19:30  Eat Together      NL+EN 

  19:30—21:30  Lezing positieve psychologie en   NL 

       levenskunst + ligconcert in de  

       Janskerk  



Challenge Of The Day: Triple Squad Challenge  

09:00—09:30  EN   online   

Challenge yourself with the Challenge Of The Day. Find the daily challenge 

that fits your lifestyle, or surprise yourself with something new. Each day of 

the Wellbeing Week, there is a new sport challenge for you to try. From the 

comfort of your own home or garden, you can create a new, healthy habit. 

Come and join to figure out how you like to challenge yourself! Sign up for 

this activity if you want to receive the workout Challenge Of The Day in your 

inbox, or find the video’s online. 

Morning Yoga  

10:00—11:30  EN   offline (Janskerk)  

Yoga literally means ‘union’, a balance of body and mind, a singular aware-

ness. Through the use of dynamic and static exercises we try find a balance 

between tension and relaxation, between strength and flexibility, between 

wanting to and being able to.  

During the lesson we will be consciously working towards focus and concen-

tration on the things you do when you do them. You will be instructed in 

breath control as an introduction to meditation: when your breath is still, 

your mind can be still too. Practising yoga means to connect and harmonise 

your own personal path with the world around you.  



Workshop: Pak je stress aan! 

11:00—12:30  NL   online   

In deze training bekijken we hoe stress ontstaat en hoe je verschijnselen er-

van kunt herkennen. We brengen in kaart wat jij kunt doen om ermee om te 

gaan. Wat is voor jou ontspannend? Hoe zorg je dat je dat (meer) gaat doen? 

We doen ook een paar mindfulness-oefeningen. Je traint daarmee je aan-

dacht, waardoor je bewuster kunt zijn van de gesteldheid van je lichaam en 

geest. Je kunt die oefeningen ook thuis doen, waardoor je mogelijk meer rust 

kunt vinden en bewuster kunt ontspannen. 

We onderzoeken ook welke overtuigingen ten grondslag kunnen liggen aan je 

stress. Hoe beinvloeden bepaalde gedachten je welbevinden? Kloppen die ge-

dachten wel? Moet je altijd aardig zijn? Perfect? Moet je alles aankunnen?  

Workshop: Tackle your stress!  

11:00—12:30  EN  online  

In this workshop we look at how stress arises and how you can recognise its 

symptoms. We map out what you can do to deal with it. What is relaxing for 

you? How do you ensure that you practice healthy habits (more)? 

We will do a few mindfulness exercises. You thereby train your attention, so 

that you can be more aware of the state of your body and mind. You can also 

do these exercises at home, which may allow you to find more peace and re-

lax more consciously. 

We will investigate which beliefs may underlie your stress. How do certain 

thoughts affect your well-being? Are those thoughts true? Do you always ha-

ve to please everyone? Do you have to be perfect? Do you always have to be 

strong? 



Wandeling / Walk: Mindful walk and talk 

11:00—11:45  NL/EN   offline (Amelisweerd)   

12:15—13:00  NL/EN  offline (Amelisweerd) 

NL: 

Ook klaar met je computerscherm? Petronne haalt je achter je scherm van-

daan voor een mindful wandeling in Rhijnauwen. Een wandeling waarbij we 

zicht proberen te krijgen in de negatieve gedachten die door het hoofd spo-

ken. Zij zijn vaak de oorzaak van gevoelens van onzekerheid, onrust en een-

zaamheid. We gaan de wandeling combineren met mindfulness oefeningen. 

Om zo bewustzijn te creëren over onze gedachten stromen, gevoelens en li-

chamelijke gewaarwordingen. Door contact te maken met de natuur, slaan 

we figuurlijk een andere route in. We leren ons oordeel los te laten en te fo-

cussen op het hier en nu. Na deze workshop hoop ik dat jullie handvaten 

hebben meegekregen voor hernieuwde energie en ontspanning.  

EN: 

Done with your computer screen too? Petronne would like to take you away 

from your screen for a mindful walk in Rhijnauwen. A walk during which we 

try to gain insight into the negative thoughts that haunt our heads. They are 

often the cause of feelings of insecurity, unease and loneliness. We will com-

bine the walk with mindfulness exercises. To create awareness about our 

thought streams, feelings and physical sensations. By making contact with 

nature, we figuratively take a different route. We learn to let go of judgment 

and focus on the here and now. After this workshop, I hope you will have 

gained tools for renewed energy and relaxation.  

Paddle boarding 

12:00—13:30  EN   Stay Okay Bunnik 

14:00—15:30  EN  Stay Okay Bunnik 

Stand Up Paddling (SUP) is wildly popular and currently the fastest growing 

water sport. This makes a lot of sense as it is lots of fun, relaxing, easy to 

learn and involves a complete body work-out.  

 

When you practise SUP, you stand on a large surfboard and battle the water 

by applying a large paddle. It is a challenging balancing act that will require 

you to continuously flex your stomach, buttock and leg muscles.  



Let’s get organized!  

13:00—14:00  EN   online   

Do you always clean up before you can study? Do you live in a studentdorm 

or a small room and do you not know how to properly store your belongings? 

Does clutter make you feel restless? 

An organized home is an organized mind!  

That’s what we all want, right? But to declutter and organize your home you 

need more than the motivation to get everything tidy again. Putting items in-

to place is only half the job. If you’d like to have longlasting results, you have 

to change your mindset. To properly organize your home you need motivati-

on, emotional input, and knowledge. And I will help you with that! I will also 

share all the tricks if it comes to organizing your home so you can do it your-

self!  

10 Tips voor een Happy & Healthy Sexlife  

14:00—15:00  NL   Offline, maar met livestream 

(Botanische Tuinen) 

Seks! We denken er de hele dag aan: mannen gemiddeld zo’n 34 keer en 

vrouwen 19 keer per dag. Maar toch zijn er nog vragen genoeg over hoe je je 

seksleven zo leuk én gezond mogelijk kunt houden. Hoe ontdek je zelf wat je 

fijn vindt tussen de lakens, en hoe communiceer je dat met je (seks)partner? 

Waarom is seks eigenlijk gezond? En wat als je geen zin hebt in seks? En  

daten en seks in corona tijd, wat komt daar allemaal bij kijken?  

In het webinar ’10 tips voor een Happy & Healthy Sexlife’ geven we je 10 tips 

over hoe je je seksleven zo leuk mogelijk kan maken. Kim, deskundige sek-

suele gezondheid bij Sense, en 2 peers van LOS vertellen je hier meer over. 

Heb je alvast vragen die je graag beantwoord wil zien, stuur ze in via Insta-



How to stay off the road to burn-out?   

15:00—16:00  EN   offline (Botanic Gardens)   

Feeling stressed? Having difficulties finding peace and quiet throughout your 

days and weeks? Join this session about recognizing stress and preventing a 

burn-out.  

In this session, Karlijn van Boxtel shares her story about how she dealt with 

a burnt-out shortly after her graduation (March 2018). She shares the symp-

toms of her burnt-out, her pitfalls and how she deals with them and some 

tips and tricks for more relaxation and mindfulness in her life.   

Mental resilience  

15:30—17:30  EN   online   

NL: 

Heb je je voorgenomen om sterker in je schoenen te zijn? Om tegenslagen je 

minder te laten beïnvloeden? Je hersenen zijn een deel van je lichaam dat 

net als elk ander deel van je lichaam getraind en versterkt kan worden. Hoe 

kun je dat doen? Kom naar de assertiviteitstraining "Mentale weerbaarheid".  

Je gaat werken aan mentale weerbaarheid. Als je dit voor het eerst doet is 

dat niet altijd makkelijk, maar voor het eerst naar de sportschool gaan is 

vaak ook niet makkelijk. Hoe vaker je deze vaardigheden traint, hoe sterker 

ze worden. Eén keer moet de eerste keer zijn. 

 

EN: 

Have you been making resolutions to train for a beautiful and strong mind? 

To let setbacks affect you less? Your brain is a part of your body that can be 

trained and strengthened just like any other part of your body. How can you 

do that? Come to the assertiveness training "Mental resilience”.  

You will work on mental resilience. When you do this for the first time it is 

not always easy, but going to the gym for the first time is often not easy ei-

ther. The more you train these skills, the stronger they become. Once must 

be the first time. 



Positieve psychologie en levenskunst: de beste tips 

+ Ligconcert in de Janskerk 

19:30—21:00  NL   offline but with livestream (Janskerk) 

In deze workshop word je in een uurtje meegenomen op een reis van de klas-

sieke psychologie (Freud, Skinner), via de humanistische psychologie 

(Rogers, Maslow) naar de jongste tak: de positieve psychologie. Waar Freud 

heel bescheiden was en meende dat je niet veel verder kon komen dan van 

hysterische ellende “gewoon ongeluk” maken, gingen Rogers en Maslow uit 

van groei, keuze en zelfontplooiing. Positieve psychologen leren ons zelfs hoe 

je gelukkiger kan worden, bv door het trainen van dankbaarheid.  

Vincent Duindam (psycholoog) illustreert dit met voorbeeldjes uit zijn eigen 

leven. Zo lezen we deze regels in zijn eerste dichtbundel (1980): “We gaan 

doe het leven heen, met de startblokken aan het been.” Deze pessimistische 

visie ligt nu vrij ver achter hem.  

Tenslotte laten we zelfs even de grenzen van de academische psychologie 

achter ons en kijken wat er in de Dhammapada en Bhagavad Gītā genoteerd 

staat over; het goede leven’. Het lawaai van je drukke gedachten laten verstil-

len en in contact komen met je meer essentiële zelf.  

We sluiten de lezing af met een ligconcert onder muzikale begeleiding.  



 

 09:00—17:00  Writing and study coaching   NL+EN 

  09:00—17:00  A Bright Conversation    NL+EN 

 09:00—17:00   Short screening studentpsychologist  NL+EN 

  09:00—17:00   Walk Reflect Act      NL+EN 

  09:00—17:00   UU Walks        NL+EN 

  13:00—17:00   Resilience coaching      NL+EN 

        + 18:00—21:00 

 

 09:00—09:30  COTD: Tricep Mania Challenge  EN 

 10:00—11:30  Energiek en uitgerust je dag door?! NL 

 11:00—12:30  Blijf gezond met wilde planten   NL 

 11:30—13:00  Mindful wandeling      NL 

  12:00—13:30  Botanisch Illustreren    NL 

 

 13:00—14:30  Workshop planten als medicijn  NL 

 14:00—15:00  Medezeggenschap on Teams: How  

       well have you been?     NL+EN 

 15:00—16:00   Dancehall       EN 

 15:00—16:00  Adem stress je lichaam uit   NL 

 17:15—18:00  Meditation Lab      NL+EN 

 

 17:30—18:30  Recipe of the day      NL+EN 

 18:30—19:30  Eat Together      NL+EN 

  20:00—21:30  Energiek en uitgerust je dag door?! NL 

     



Lezing: Energiek en uitgerust je dag door?! 

10:00—11:30  NL  online 

20:00—21:00  NL   online   

Voel je fitter, blijer, geconcentreerder en productiever. Haal meer uit je nacht 

en word de persoon waar je altijd van “gedroomd” hebt. Op 20 mei verzorgt 

oud UU-student en slaapexpert Alies Coster een slaap-lezing. Na deze leerza-

me, maar vooral leuke bijeenkomst ben je het geheim van een goede nacht-

rust en een persoonlijk actieplan rijker en ga je dus al meer relaxed de deur 

uit dan dat je binnenkwam.  

Challenge Of The Day: Tricep Mania Challenge  

09:00—09:30  EN   online   

Challenge yourself with the Challenge Of The Day. Find the daily challenge 

that fits your lifestyle, or surprise yourself with something new. Each day of 

the Wellbeing Week, there is a new sport challenge for you to try. From the 

comfort of your own home or garden, you can create a new, healthy habit. 

Come and join to figure out how you like to challenge yourself! Sign up for 

this activity if you want to receive the workout Challenge Of The Day in your 

inbox, or find the video’s online. 



Wandeling: Mindful wandelen 

11:30—13:00  NL   offline (Griftpark) 

Steeds meer mensen zien de voordelen van wandelen. Zeker als je last hebt 

van stress, je je opgejaagd, onrustig of angstig voelt, dan is wandelen heer-

lijk. Maar weet je wat nog fijner is dan ‘gewoon’ wandelen? Mindful wande-

len!  

Mindful wandelen is een combinatie van wandelen en mindfulness. Mindful-

ness gaat over bewustwording en leven in het “hier en nu”. Door met je aan-

dacht in het nu te zijn, word je minder meegesleept door allerlei gedachten 

die je hebt over wat er gisteren is gebeurd of met wat er morgen nog gaat ko-

men. De omgeving waarin je wandelt helpt je hierbij. Het resultaat van een 

Mindful wandeling is dat je meer kunt genieten van wat er nu, op dit mo-

ment, gebeurt. Zo creëer je meer rust en ruimte in je hoofd.  

Blijf gezond met wilde eetbare planten   

11:00—12:30  NL   offline (Botanische Tuinen)   

In deze tijd wil iedereen weten hoe je je immuunsysteem gezond houdt! En 

dat kan met wilde eetbare planten die om ons heen groeien als brandnetel, 

paardenbloem en madelief. Leoniek Bontje, auteur van 3 boeken over Wild-

plukken en Plant als medicijn, geeft een workshop over wilde eetbare planten 

en neemt ook keukenkruiden mee als rozemarijn, tijm, salie, koriander en 

peterselie; ze hebben niet alleen veel smaak, maar zijn ook goed voor je ge-

zondheid en hebben ook veel medicinale eigenschappen.   

 

Van de planten maken we een infusion ('thee' met wilde planten) en een  

supergezonde en lekkere azijn.   



Wilde planten als medicijn 

13:00—14:30  NL   offline (Botanische Tuinen) 

Wilde eetbare planten zijn ook echte medicijnen. Voor ‘simpele’ kwalen als 

verkoudheid, keelpijn en hoofdpijn kunnen we heel makkelijk de planten die 

om ons heen groeien gebruiken. Leoniek Bontje, auteur van 3 boeken over 

Wildplukken en Plant als medicijn, geeft een workshop over wilde medicinale 

planten, neemt planten mee en vertelt erover en laat alles proeven. Samen 

maken we een infusion ('thee' met wilde planten). In deze workshop ligt het 

accent op huid en haar, met planten als smeerwortel, rozemarijn, maarts vi-

ooltje, droge kamille en goudsbloem (is nog niet vers), vogelmuur, madelief.  

Vervolgens maken we samen een huidolie.   

Botanisch illustreren   

12:00—13:30  NL   online   

In deze online workshop ga je botanische illustraties maken geïnspireerd op 

de oude botanische tekeningen die op dit moment populair zijn. Laat je in-

spireren door bijzondere bloemen en planten. Door goed te kijken naar de 

unieke vormen, structuren en kleuren verbeter je je tekenvaardigheden. Je 

leert hoe je krachtige vormen en lijnen, de juiste verhoudingen en schadu-

wen tekent. Even lekker ontspannen met een uurtje creatief bezig zijn. Bij 

deze workshop ga je aan de slag met de materialen die je zelf in huis hebt.  



Dancehall 

15:00—16:00  EN   online (Olympos) 

Dancehall is a culture that originated in Jamaica in the late 1980s.  

Dancehall is based on grooving, on feeling and on the feeling of being toge-

ther and this is expressed in dance. Energy and flow are great characte-

ristics of this dance style and are reflected in every movement. With a lot of 

use of the original moves of the pioneers in the Dancehall, choreos are raw 

and tough one time and sexy and soft the next.  

Medezeggenschap on Teams: How well have you been?  

14:00—15:00  NL+EN   online   

NL: 

Wat baart je zorgen? Wat zijn je grootste worstelingen tijdens dit zware jaar? 

Veel dingen kunnen je stress en bezorgdheid geven, zoals het behalen van 

een positief BSA, de onzekerheid van de toekomst, het vinden van een part-

time baan midden in een lockdown of eenzaamheid.  

 

Dit is een veilige plek om je frustratie en je gedachten te uiten! De  

Universiteitsraad is een en al oor voor jullie wensen! Wat zou je veranderen 

als je kon? Meer studentenpsychologen? Financiële ondersteuning? Een 

buddy? We zijn benieuwd naar jullie ideeën! 

 

EN: 

What worries you? What are your main struggles during this tough year? 

Many things can give you stress and anxiety, such as getting a positive BSA, 

the uncertainty of the future, finding a part-time job in a middle of a lock 

down or loneliness.  

This is a safe space to vent your frustration and voice your thoughts! The 

University Council is all hears to your needs! What would you change if you 

could? More student psychologists? Financial support? A buddy? We are 

looking forward to hearing your ideas! 



Meditation Lab: The place to be 

17:15—18:00  NL+EN   online 

NL: 

Een geleide meditatie naar een plaats waar je helemaal welkom bent. Vooraf 

krijg je uitleg over hoe je goed kunt zitten en ademen.     

EN: 

A guided meditation to a place where you are fully welcome. To start, you get 

instructions about how to sit and breath properly.  

Adem stress je lichaam uit 

15:00—16:00  NL   offline (Janskerk)   

We ademen zo'n 23000x per dag zonder daarbij stil te staan. Zonder te be-

seffen dat met de juiste ademhaling o.a. spanning, energiedipjes en bloed-

druk kunnen worden beïnvloed. Tijdens deze workshop leer je meer over de 

invloed van de ademhaling op deze processen en krijg je tips hoe de ademha-

ling je kan helpen om stress aan te pakken zodat je weer rust in je hoofd en 

je lijf krijgt. Een actieve, praktische workshop waarbij je aan de hand van oe-

feningen zelf gaat ervaren hoe de ademhaling jou kan helpen de stress jouw 

lichaam uit te ademen.  



 

 09:00—17:00  Writing and study coaching   NL+EN 

  09:00—17:00  A Bright Conversation    NL+EN 

 09:00—17:00   Short screening studentpsychologist  NL+EN 

  09:00—17:00   Walk Reflect Act      NL+EN 

  09:00—17:00   UU Walks        NL+EN 

  13:00—17:00   Resilience coaching      NL+EN 

        + 18:00—21:00 

 

 09:00—09:30  COTD: Plank Challenge    EN 

 10:00—11:30  Let’s get organized!       EN 

  10:00—12:30   Individueel meditatie advies    NL+EN 

 11:30—13:00  Picknick @ Botanic Gardens    NL+EN 

  12:00—13:30  Booty workout      EN  

  



Let’s get organized!  

10:00—11:30  EN  offline (Botanic Gardens) 

Do you always clean up before you can study? Do you live in a studentdorm 

or a small room and do you not know how to properly store your belongings? 

Does clutter make you feel restless? 

An organized home is an organized mind!  

That’s what we all want, right? But to declutter and organize your home you 

need more than the motivation to get everything tidy again. Putting items in-

to place is only half the job. If you’d like to have longlasting results, you have 

to change your mindset. To properly organize your home you need motivati-

on, emotional input, and knowledge. And I will help you with that! I will also 

share all the tricks if it comes to organizing your home so you can do it your-

self!  

Challenge Of The Day: Fit like a Plank Challenge  

09:00—09:30  EN   online   

Challenge yourself with the Challenge Of The Day. Find the daily challenge 

that fits your lifestyle, or surprise yourself with something new. Each day of 

the Wellbeing Week, there is a new sport challenge for you to try. From the 

comfort of your own home or garden, you can create a new, healthy habit. 

Come and join to figure out how you like to challenge yourself! Sign up for 

this activity if you want to receive the workout Challenge Of The Day in your 

inbox, or find the video’s online. 



Individueel meditatie advies / Individual meditation advice  

10:00—12:30  NL+EN   online   

Instructions for meditating are usually quite simple, aimed at training your 

attention. Practice is often more unruly; in the process you can run into all 

kind of things. Dealing with a lot of fuss in your head, worries, restlessness 

or boredom. In addition, you may have questions about your posture, about 

something that keeps you from meditating regularly, about how to stay in-

spired. When you meditate with an app, there may not be an opportunity to 

ask questions about this. We would like to offer this opportunity during the 

Wellbeing Week. In a 15 minute appointment you can ask your questions to 

Jacky Limvers. She has more than 20 years experience and is also educated 

as a mindfulness trainer. 

Picknick at the Botanic Gardens  

11:30—13:00  NL+EN   offline (Botanic Gardens) 

NL: 

Meld je aan om met ons te picknicken in de prachtige Botanische Tuinen. Je 

mag je eigen eten en drinken meenemen, of koop daar iets, en geniet van de 

Tuinen, de zon en het gezelschap. Je kan je inschrijven in een groepje van 

vier of minder mensen, die uit maximaal twee verschillende huishoudens ko-

men. Vergeet geen picknickkleed mee te nemen! 

 

EN: 

Join us for a (hopefully) sunny picnic in the beautiful Botanic Gardens. You 

can bring your own food, or buy drinks and snacks there, to enjoy the Gar-

dens, the sun and the company. You can sign up with four or less people per 

group who come from a maximum of two different households. Don’t forget 

to bring your picnic blanket with you! 



Booty workout  

12:00—13:00  EN   offline (Olympos) 

Would you like to get a round and tight booty? This is the workout for you! 

During a 55-minute workout on the newest beats, you will exercise your legs 

and butt. Your own body weight will be the main tool while a hip 'n tie and 

weights are added for further intensity and maximum fat burn.  


