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Lieve Yogi's,
De zomer staat al weer voor
de deur. De extreme warmte
hebben we al gehad, maar

hopelijk komen er nog genoeg
nieuwe zomerse dagen. De
komende maanden is er een

aan de zomervakantie
aangepast rooster. Lees wat er

op het programma staat.

Onze zomerwens: Neem deze
zomer elke dag de tijd om ook
thuis aan yoga te doen. Het is
niet belangrijk of het het nu

een volledige zonnegroet is of
dat je naast je bed je heupen
van de grond op tilt. Zolang je
maar niet vergeet om elke dag
lekker te bewegen en bewust

te ademen.

Janneke en Carlien
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Woensdagavond Buitenlessen

De traditie van de vorige jaren zetten we voort. De eerste drie
woensdagavonden van juli (5, 12 en 19 juli) zullen er weer lessen in de
openlucht zijn. Dit is een algemene yogales die iets minder pittig is dan
gebruikelijk om 19.00 uur, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen.
De locaties zijn:

5 juli – Tuin van Wilhelmien van Diepen – Noorddijkerweg 63, Ursem
12 juli – Tuin van Sandra vd Heide – Slimdijk 18b, Oudendijk
19 juli – Tuin van Karin Grooteman – Ursemmerweg 16, Ursem (gem.
Alkmaar) 

De bijdrage aan de lessen is op donatiebasis. Je bepaalt zelf wat je betaalt.
Het is ook mogelijk om de les van je leskaart af te laten schrijven. Elke
bijdrage wordt door Yogaura verhoogd met € 2,50. Alle inkomsten van deze
avonden gaan volledig naar een goed doel.
 
Bij slecht weer zal het Muziekgebouw onze uitwijklocatie zijn. Houdt
Facebook in de gaten voor de laatste details. Heb jij geen Facebook, vertel
het Carlien en spreek af hoe ze je het beste kan informeren.



Goede Doelen

De opbrengsten van de buitenlessen gaan dit jaar naar
Team Langedijk, die zich inzet voor de Roparun, de
Kanjerkettting en het Hospice in Alkmaar. De
opbrengsten van de Roparun gaan naar projecten die
de zorg voor patiënten met kanker verbeteren, de
Kanjerketting is een steun voor kinderen met kanker

en het hospice Alkmaar is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen
hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. 

Carlien is met dit team mee geweest als sportmasseur. Het was weer een hele
beleving om met een groep van 15 mensen 8 renners te begeleiden die in 48
uur van Hamburg naar Rotterdam 527 km hardliepen.
http://www.teamlangedijk.nl/  
 

Fotowedstrijd

Vergeet niet om voor 31 augustus 2017 je
Boomfoto in te sturen. De opdracht is simpel:
maak een leuke foto van jezelf op een mooie
plek in de yogahouding de Boom. Onder de
deelnemers verloten we in september een yoga
verassingspakket! Je kunt de foto delen met
Yogastudio Yogaura op Facebook of mailen naar:
info@yogaura.nl
 
Ook als je geen lessen bij ons volgt, kun je mee
doen! Ter inspiratie: deze leuke foto kregen we
van Silvia.

 
Waar de Boom goed voor is

De Boom zorgt voor een ontwikkeling van het evenwichtsgevoel. De rug wordt
recht en de rug- en schouderspieren worden versterkt. Daarnaast zorgt deze
houding ook nog voor een harmonieuze ontwikkeling van de beenspieren,
enkels en de kuiten. Wat een feest!
 

Maandagochtendlessen

In de maanden juli en augustus gaan de maandagochtendlessen door. De
lessen blijven in het Muziekgebouw. We hebben ervaren dat ook bij hitte het
heel aangenaam is in het Muziekgebouw.
 
Let op: de les van 28 augustus 2017 vervalt. Janneke geeft dan namelijk

http://www.teamlangedijk.nl/
mailto:info@yogaura.nl


Let op: de les van 28 augustus 2017 vervalt. Janneke geeft dan namelijk
yogales op het Wad.
 

Zomerstop woensdagavondlessen en vrijdagochtenden

De gewone lessen van de woensdagavond en de vrijdagochtend gaan niet door
in de maanden juli en augustus. De lessen beginnen weer op 30 augustus
2017.
 

Zondagavond 

Elke maand organiseren we een zondagavond Yoga-special in het
Muziekgebouw. We starten op 3 september 2017 met een Meditatie-les zoals
we dit ook voor de zomer deden. De Meditatie-les is van 20.00 uur tot 21.00
uur.
 
Voor de overige avonden borrelen we van de ideeën zoals:
(ayurvedische) Voeding, partneryoga, klankschaal, yoga op livemuziek,
Kundalini-yoga, Zwanger&yoga, ademhaling. Mocht je zelf ideeën hebben laat
het ons weten.
 
Dit is de enige les waarvoor je je van tevoren op geeft. 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
 

Namasté (of heb je liever namaskoffie?)

Aan het einde van de les sluiten zowel Janneke als Carlien af met de groet
Namasté. In India een heel gebruikelijke groet, in Nederland niet. Wat is de
betekenis van deze groet?
 



 
Alvast een fijne zomer gewenst,
Janneke en Carlien

Plant je eigen boom op de
bodem van de Waddenzee

Yoga op het wad

Van 26 t/m 31 augustus 2017 geeft
Janneke yogales op een zeilboot. Je
kunt drie of zes dagen meevaren het
Wad op en een of twee keer per dag
genieten 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 Yoga-Special
1e zondag van de

maand
(vanaf 3 sept 2017)

Maandag

9:00 Integrale yoga
11.00 Stoelyoga

(lessen gaan door in de
zomer)

Woensdag

19:00 Vinyasa
20:30 Yinyoga
(vanaf 30 aug

2017)  

Vrijdag

9:30 Relaxed en
bewust  

(vanaf 1 sept 2017)
 

5, 12 en 19 juli 2017 Buitenlessen
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