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Lieve Yogi's, 

 

Als je er zo voor gaat zitten is er toch

altijd weer meer te delen dan je in eerste

instantie denkt. In deze nieuwsbrief vind je

informatie over de lessen in de komende

maanden, informatie over de nieuwe

lessen op het rooster: zondagavond‐

meditatie en stoelyoga en de goede doelen

die door Yogaura worden gesteund. En tot

slot nog een leuke vakantietip. 

Veel leesplezier gewenst. 

 

Janneke en Carlien

Mei
Janneke geeft de vrijdagochtendles van: 

26 mei 2017 (dag na Hemelvaart) 

 

Juni
Janneke geeft de vrijdagochtendles van 2 juni 2017 

Carlien geeft de maandagochtendlessen van 26 juni 2017 

 

Juli en augustus

De maandagochtendlessen staan nu nog op het rooster. Mocht blijken

dat door de zomervakantie er te weinig mensen zijn, worden de lessen

tijdig geannuleerd. 

De les van 28 augustus 2017 zal zeker vervallen. Janneke geeft dan

yogales op het Wad.



Woensdagavond Buitenlessen.  
De traditie van de vorige jaren zetten we voort. De eerste drie weken

van juli (5, 12 en 19 juli) zullen er weer lessen in de openlucht zijn op

woensdagavond. Dit is een algemene yogales die iets minder pittig is

dan gebruikelijk om 19.00 uur, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen

aanhaken. De locaties worden tegen die tijd bekend gemaakt.

Zomerstop woensdagavondlessen en vrijdagochtenden 

wo 19.00 Vinyasa: geen lessen 26 juli en geheel augustus (behalve 30ste

aug.) 

wo 20.30: Yin: geen lessen in geheel juli en augustus (behalve 30ste

aug.)  

vr 9.30 Relaxed: geen lessen 28 juli en geheel augustus (behalve 30ste

aug.)

Einde zomerstop 

Het normale lesrooster begint weer op woensdag 30 augustus 2017.

Goede Doelen
De opbrengsten van de buitenlessen gaan dit jaar naar

Team Langedijk, die zich inzet voor de Roparun en het

Hospice in Alkmaar. http://www.teamlangedijk.nl/ .

Carlien gaat met dit team mee als sportmasseur om er

voor te zorgen dat de lopers zo fris mogelijk de finish

halen. 

 

In februari was Carlien in de Dominicaanse republiek

om daar o.a. de met de zomerlessen van vorig jaar

gesponsorde latrine te helpen bouwen. In totaal

werden samen met de bewoners en het team van

Mano a Mano acht huizen gebouwd. Het was een

heerlijke ervaring om op deze praktische manier te

kunnen helpen en weer met beide voeten op de grond

te worden gezet. 

 

 

Stoelyoga
De eerste stoelyoga was een geslaagde les met vijf mensen op de stoel.Een

eerste reactie: "Voor mij vooral fijn dat er niet zoveel schouder/ arm‐hand
belasting is. Voelde goed om weer even helemaal door te bewegen!" 
 

Stoelyoga is voor wie yoga op een yogamat geen optie is vanwege leeftijd

en/of lichamelijke klachten. Het is een milde en ontspannen vorm van yoga.

Het helpt het lichaam soepel te houden, lichaam en geest in balans te

brengen en verbetert de ademhaling en concentratie. 



  

Een les stoelyoga bestaat uit verschillende  zittende of staande (met hulp van

een stoel) houdingen. Daarnaast doen we ademoefeningen en sluiten we de

les af na een geleide meditatie met een kopje thee.  Instromen is elke week

mogelijk. Het is wel belangrijk dat je zelfstandig kunt gaan zitten en weer op

kunt staan.  

 

Mocht je belangstelling hebben of ken je iemand. Elke week kan je

instromen. Kom gerust langs en doe mee.

Duoyoga
2e paasdag was er een speciale duo‐yoga les. Janneke had een leuke les

met veel verrassende  acroyogabatiek in petto voor de 10 mensen die

het aandurfden.



Zondagavond meditatie
Na de zomervakantie beginnen we op 3 september 2017 weer met mediteren

op zondag‐avond. Dit is de enige les waarvan we liever hebben dat je je van

te voren opgeeft, zodat Janneke niet voor niets op haar fiets naar Ursem

hoeft te komen. Heb je belangstelling, geef je op via het evenement op

Facebook, stuur een mailtje naar info@yogaura.nl of stuur een berichtje naar

06‐23 26 66 04

Je ziet en leest het. Er gebeurt van alles bij Yogastudio Yogaura. 

Tot ziens in het Muziekgebouw. 

 

Namaste, 

Janneke en Carlien

Yoga op het wad
Van 26 t/m 31 augustus 2017 geeft

Janneke yogales op een zeilboot. Ja

je leest het goed. Je kunt drie of

zes dagen meevaren het Wad op en

een of twee keer per dag genieten



Plant je eigen boom op de
bodem van de Waddenzee

van een heerlijke yogales, goed
eten en volledige onthaasting. Voor
meer informatie zie het Facebook
evenement "Zeilen & Yoga op het
Wad" 

Rooster

Zondag 
20.00 Meditatie 

1e zondag van de maand 
(begint weer 3 sept)

Maandag 
9:00 Integrale yoga 

11.00 Stoelyoga 
 
 

Woensdag 
19:00 Vinyasa 
20:30 Yinyoga 

 

Vrijdag 
9:30 Relaxed en

bewust 
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