Nieuws van Yoga Twenterand juli en augustus 2016

De zomervakantie van Yoga Twenterand is van 1 augustus
tot en met 22 augustus!
Maar voordat we weer starten eerst deze nieuwsbrief met leuke weetjes en interessante
zaken rondom yoga, voeding, lifestyle, gezondheid en nog veel meer. Velen van jullie
vinden elke week hun weg naar de yogamat of hangmat en daar zijn we heel blij mee. Ons
doel is om onze klanten steeds meer te kunnen bieden rondom ontspanning en
gezondheid, vandaar dat we na de zomervakantie met nog meer enthousiasme gaan
werken aan de nieuwsbulletins en aan activiteiten vanuit o.a. Praktijk InEvenwicht,
waarover verderop in deze nieuwsbrief meer. We hopen dat jullie met ons mee genieten
en je, naar we hopen, positieve ervaringen doorgeven aan anderen. Kiezen voor bewuste
rust…..of met onze ezels gesproken: IAA (Inner Alignement and Awareness)!
Aan het eind van deze Nieuwsbrief: Win een kaartje voor Yoga in Concert (Enschede)!

Twee uitersten: lekkere recepten en iets over vasten 
Laten we beginnen met iets over voeding, lekker eten is heel belangrijk. In de vakantie
genieten we daar vaak nog meer van. Eten is niet alleen je lichaam onderhouden en van de
juiste voedingsstoffen voorzien maar ook een sociaal gebeuren. Samen met familie of
vrienden genieten van gezonde en lekkere gerechten is aangenaam en ontspannend. Maar
wat is goede voeding….. Dat is niet zomaar te beantwoorden. Iedereen heeft een andere
behoefte, de een eet geen vlees en voelt zich daar prima bij, de ander kan niet zonder. En
dat is eigenlijk ook niet zo vreemd want we hebben allemaal een andere constitutie. In de
Ayurveda spreken we van dosha’s (vata, pitta, kapha), de traditionele Chinese geneeskunde
onderscheidt 5 elementen of fasen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Deze 5 elementen
komen overeen met 5 typen mensen. Zo heeft elke geneeswijze zijn eigen indeling waarin je
ziet dat bij verschillende type mensen, verschillende voedingsmiddelen passen. Als je merkt
dat je lichaam reageert op bepaalde producenten (we zien dat bij steeds meer mensen) is
het handig om eens te kijken of een andere manier van eten, het gebruiken van andere
voedingsmiddelen, een oplossing kunnen brengen.
In deze nieuwsbrief een paar recepten gebaseerd op het Paleo principe. Je hoeft niet het
hele principe te hanteren, gewoon eens een keer een gerecht proberen en kijken of je het
lekker vindt. En wat het je oplevert in energie bijvoorbeeld……..

Bloemkool Pizza:
Pizzabodem
600g bloemkool, in roosjes
2 eieren, groot
1 tl gedroogde oregano
½ tl knoflookpoeder
½ tl zout
2 el kokosmeel
Toppings
 250g sardines in olijfolie
 100g broccolini













10 ansjovisfilets
100g zwarte olijven, gehalveerd
1 rode ui, gesnipperd
2 el kappertjes
Sap van 1 citroen
Bereiding
1. Verwarm de oven voor tot 175 graden Celsius en bekleed een bakplaat met bakpapier.
2. Rasp de bloemkoolroosjes met behulp van een foodprocessor tot korrels ter grootte van rijst.
3. Roer eieren, oregano, knoflook en zout door het bloemkoolrasp en meng daarna het kokosmeel
er doorheen.
4. Schep het mengsel op de bakplaat, spreid het uit en druk het geheel stevig aan om de
pizzabodem te vormen. De dikte mag zo'n 0,5 - 1 cm zijn.
5. Bak de bodem 25 minuten in de oven en verdeel daarna de toppings erover.
6. Begin met de sardines, daarna de broccoli, ansjovis, olijven en rode ui. Verdeel de kappertjes
als laatste over de pizza.
7. Bak de pizza nog 15 minuten in het midden van de oven. Besprenkel vlak voor het serveren met
citroensap.
Als je vegetarisch wilt, beleg je de pizza gewoon met wat jij lekker vindt! En met salami kan natuurlijk
ook prima, leef je lekker uit!
(Ik had een recept gestuurd gekregen via de app maar helaas heeft mijn telefoon het begeven en
kon ik het niet terug vinden. Vandaar deze keer een receptje uit een van mijn Paleoboeken.)

Pompoenwraps (mijn favouriet!)
Je zou het misschien niet verwachten, maar van geroosterde pompoen kun je een heerlijke, super
flexibele wrap maken. Echt zo een die je gewoon mee kunt nemen in je lunchtrommel en zelfs na
enkele uren nog steeds heel lekker is.
Deze wrap scheurt niet en kan behoorlijk wat gewicht hebben. Je kunt er natuurlijk ook heel kleine
rolletjes van maken met een lekkere vulling erin: lekker als hapje op een verjaardag of ander feestje.
Bovendien kun je er naar gelang de vulling nog wat extra smaakmakers in verwerken: wat dacht je
bijvoorbeeld van 1 tl koekkruiden (voor een zoete vulling) of juist wat Italiaanse kruiden of kerrie
voor een hartige vulling?
Het bindmiddel in deze wrap is arrowroot, maar wat is dat nu eigenlijk?? Arrowroot wordt ook wel
pijlwortel genoemd, het is een grote plant die vooral in het regenwoud voorkomt. (kijk, dat maakt
deze wraps ineens heel tropisch!) Het deel van de plant wat we kennen als ‘arrowroot’ en wat wij in
een potje kopen is het zetmeel van deze plant; afkomstig uit de wortels. Arrowroot is ideaal om
sauzen te verdikken, maar het heeft ook heel fijne eigenschappen wanneer je het in een baksel
verwerkt. Het is in principe geur- en smaakloos en heeft dus erg weinig invloed op de smaak van je
gerecht.







Ingrediënten
275g pompoen
75g arrowroot
4 el kokosolie, vloeibaar
½ tl zout
Optioneel:
1 tl koekkruiden of 2 tl Italiaanse kruiden
Bereiding
1. Verwarm de oven voor tot 200 graden Celsius, bekleed een bakplaat met bakpapier.

2. Snijd de pompoen in blokjes en verdeel ze over de bakplaat. Rooster de blokjes in ongeveer 15
minuten zacht en gaar.
3. Verlaag de oventemperatuur naar 175 graden Celsius.
4. Combineer de pompoenblokjes met kokosolie en zout in een foodprocessor of blender en maal
tot een gladde massa.
5. Voeg arrowroot toe (en eventueel wat kruiden naar keuze) en maal tot een plakkerig deeg
ontstaat.
6. Leg het deeg op een stuk bakpapier op de bakplaat en leg er vervolgens nog een vel bakpapier
bovenop.
7. Druk het deeg plat met behulp van je handen of een zware pan; zorg dat de wrap een dikte van
3-5 mm heeft.
8. Bak de wrap in het midden van de oven in 18-20 minuten gaar.
9. Snijd de wrap in 4 gelijke stukken en gebruik een vulling naar keuze.

www.eetpaleo.nl/groente/pompoenwraps

Zes keer per dag eten
Ons wordt geleerd dat we dagelijks drie hoofdmaaltijden tot ons moeten/mogen nemen en twee of
drie (maximaal vier) tussendoortjes. Dat zou gezond zijn. In de praktijk betekent dit dat je de hele
dag door aan het eten bent, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Ik heb geen idee wanneer of
waarom deze fabel is ontstaan, maar het is precies dat, een fabel. Als wij mensen zes keer per dag
zouden MOETEN eten, zouden we het nooit zo ver geschopt hebben in de evolutie. Dan zouden we
nu niet hier zijn. Als ons lichaam er inderdaad op gebouwd zou zijn dat we daadwerkelijk iedere drie
uur eten nodig zouden hebben, hadden we alle tijden van honger niet overleefd. We leven nu in een
tijd van overvloed, maar onze genen hebben zich ontwikkeld in tijden van gebrek. Ons lichaam is
daardoor in staat om langere periodes zonder eten te overleven. Dat is niet alleen logisch, maar ook
nog eens gezond.
Intermitterend vasten is een vorm van vasten waarbij je op regelmatige basis (elke dag of enkele
keren per week) slechts tijdens een aantal uur per dag mag eten en de rest van de dag gaat vasten.
Er zijn verschillende variaties gaande van 16 uur vasten tot enkele dagen vasten (wat al behoorlijk
extreem is).
Je kunt intermitterend vasten gebruiken om sneller af te vallen of om een plateau te doorbreken.
Het heeft bovendien ook heel wat gezondheidsvoordelen, maar let op: het is niet voor iedereen!

Intermitterend vasten geeft je lichaam een gezonde dosis stress waardoor het terug in
overlevingsmodus schiet, net zoals het deed tijdens de oertijd. Dat werkt zo: als je lichaam denkt dat
er een energietekort dreigt, dan moet je fit zijn en goede beslissingen kunnen nemen. Aangezien je
voeding op is, moet je op jacht en dat kost vaak veel tijd en energie. Die energie komt uit je
vetvoorraad (hoera, je valt meteen af!). Omdat je bij het jagen beter ook geen pijn of blessures hebt,
zal je lichaam ook moeite doen om ontstekingen snel op te lossen. De grote voordelen van
intermitterend vasten zijn dat het:


je insulinegevoeligheid verbetert, waardoor je makkelijker afvalt (in combinatie met nog heel
wat andere belangrijke hormonen)



de aanmaak van BDNF (een groeihormoon voor de hersenen) stimuleert waardoor je
makkelijker spieren aanmaakt en vet verbrandt.



je bloedsuiker stabiliseert waardoor je langer verzadigd blijft en minder snel honger hebt.



de lipolyse versterkt waardoor je cellen vetten makkelijker loslaten en verbranden.



autofagie versterkt. Dit is een detox proces dat ontzettend goed is in het oplossen van schade
aan je lichaamscellen. Je kan het zien als een soort interne detox. Kleine vuilnismannetjes
(lysosomen heten ze) gaan op zoek naar je zieke, stervende en beschadigde cellen en eten ze
op. Dit is cruciaal voor onze immuniteit en het verminderen van chronische ontstekingen. Het
kan je lichaam zelfs helpen om kanker te vermijden.



makkelijk vol te houden is op lange termijn. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een jojo-effect.

Korte periodes van vasten helpen je lichaam om dus sneller terug gezond te worden! Er zijn ook nog
een aantal praktische voordelen:


Het is een hele goedkope methode om af te vallen: je hebt geen shakes, supplementen of dure
voeding nodig.



Je leert weer beter luisteren naar je lichaam en leert het verschil tussen honger er goesting



Het is heel eenvoudig: je hoeft niks te tellen of af te wegen



Je spaart een hele hoop tijd uit omdat je niet hoeft te koken of op te ruimen na het eten.



Je eten smaakt beter. Omdat je minder vaak eet, ga je de maaltijden nadien des te meer
appreciëren.



Je bepaalt zelf de regels: hoe vaak wil jij intermitterend vasten toepassen? Wat is doenbaar in
jouw leven?

Redenen genoeg dus om te vasten, maar we willen ook nog even waarschuwen: intermitterend
vasten is niet voor iedereen geschikt! Dit zijn enkele signalen dat je toch maar beter drie maaltijden
per dag gaat eten:


Je voelt je nerveuzer of angstiger dan anders



Je voelt je steeds moe en ziek



Je hebt last van regelmatige humeur wisselingen



Je hebt weinig energie doorheen de dag



Je hebt last van spierpijn of hebt minder kracht



Je slaapt slecht

Als dit voorkomt, stop dan meteen met Intermitterend Vasten en focus eerst op andere factoren in
je leven die je lichaam stress kunnen geven: je werk, je slaappatroon, hoeveel je beweegt, …
Hier volgen enkele van de meest populaire soorten:




De 16/8 methode: Vast 16 uur per dag, bijvoorbeeld door alleen tussen 12 uur ’s middags en 8
uur ’s avonds te eten.
Eat-Stop-Eat: Een of twee keer per week eet je niets van het avondeten op de ene dag tot het
avondeten van de volgende dag (24 uur vasten).
Het 5:2 dieet (het vastendieet): Op twee dagen van de week eet je slechts 500-600 calorieën.

Conclusie
Als puntje bij paaltje komt, gaat het niet om wát je eet, maar om hoe dat eten over de dag verdeeld
is. Is dit een vrijbrief om dan maar allerlei troep te gaan eten? Nee, zeker niet. Onderzoek laat de
kracht van intermitterend vasten zien. Het is zelfs zo’n krachtige aanpak, dat het overgewicht en
metabole ziekten als diabetes en leververvetting kan omkeren. Kun je nagaan wat intermitterend
vasten voor je gezondheid doet, als je daarbij het oerdieet volgt!
Lijkt dit je wat?
Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Meer info:
www.paleo.nl / http://jenaidavanwijk.com / http://gezond10.nl/beauty/intermitterend-vasten

En dan nu nog een voor de koolhydraatverslaafden onder ons: andijvie
stamppot met kerriejus
Ingrediënten









1 stronk andijvie 0 khd
Bloemkool puree
300 gram bloemkool 5,5 khd in roosjes
30-50 gram geraspte kaas 0 khd indien zelf geraspt
1 eetlepel roomkaas 0,4 khd
klontje roomboter 0 khd
snuf nootmuskaat
KERRIE-JUS






1 kleine ui(en) 1,5 khd
1-2 theelepels kerrie naar smaak
scheutje ketjap type Tamari of less salt Kikoman
3-5 eetlepels water

Bereiding
o
o

o

o

o

Maak roosjes van de bloemkool en kook gaar in water met wat zout, deze keer iets zachter dan
beetgaar ong. 12 minuten.
Snipper ondertussen de ui en fruit met kerriepoeder ongeveer 5 minuten in een steelpannetje.
Doe er dan een scheutje ketjap en 3-5 eetlepels water bij, zodat het een jus wordt. Zet het vuur
lager en laat wat inkoken.
Doe de gesneden en gewassen andijvie in een vergiet en giet daaroverheen de bloemkool goed
af. Wat mij betreft krijgt de andijvie op deze manier precies de juiste rauwheid en de andijvie is
ook al een beetje verwarmd.
Maak een puree van de bloemkool met roomkaas, kaas en boter. Proef en breng op smaak met
nootmuskaat. Schep de uitgelekte rauwe andijvie erdoor en laat even goed doorwarmen. Proef
en maal er nog wat peper over als je wilt.
Schep de andijvie stamppot op borden en maak een ouderwets kuiltje voor de kerriejus. Lekker
klassiek smullen met een (vega)worst of gehaktballetje. Puur genieten!

Doe de vijfvingeroefening
De vijfvingeroefening is een oefening in zelfhypnose. Het kost hooguit tien minuten. Telkens
wanneer je spanning voelt, kun je de oefening doen. Prent van tevoren de volgende vier stappen
goed in je hoofd.
1. Raak met je duim je wijsvinger aan. Terwijl de vingers elkaar raken, denk je terug aan een moment
dat je lichaam zich prettig moe voelde, bijvoorbeeld na het sporten of na een fikse wandeling.
2. Raak met je duim je middelvinger aan. Op het moment dat ze elkaar raken, denk je terug aan een
tijd dat je liefde ervoer. Een warme omhelzing, een bijzonder gesprek, een innige vrijpartij met je
geliefde, enzovoort.

3. Raak met je duim je ringvinger aan. Denk terug aan een mooi compliment dat je gekregen hebt.
Probeer dat nu echt te ontvangen.
4. Raak met je duim je pink aan. Nu denk je terug aan een prachtige plek waar je ooit bent geweest.
Blijf daar een tijdje.
Je zult je hierna vitaler voelen, meer innerlijke vrede ervaren en meer zelfvertrouwen hebben.

THEE; ontspanning voor lichaam en geest……..

Er zijn veel verhalen over het ontstaan van thee. Een geleerde en kruidkundige was in het jaar 2737
voor Christus al zo slim om zijn water te koken voordat hij het dronk. Keizer Shen Nung dit deed
voornamelijk uit hygiënisch oogpunt. Tijdens een van zijn lange reizen streek de keizer neer bij een
groepje struiken en liet zijn bediende water voor hem koken. Terwijl de keizer rustig van zijn
gekookte water zat te nippen begon het flink te waaien. Zo hard dat enkele blaadjes van de
struiken in zijn kopje werden geblazen. Volgens de legende kleurde het water licht bruin en vond
Keizer Shen Nung het water met de blaadjes erg verfrissend en versterkend. Het groepje struiken
waren wilde Camellia Sinensis planten en vanaf dit moment zouden de Chinezen thee zijn gaan
drinken. Waarschijnlijker is echter dat monniken, die vele geneeskrachtige planten in kaart hebben
gebracht, thee als een struik met veel positieve eigenschappen ontdekt hebben. Goed voor lichaam
en geest, op een ontspannen wijze stimulerend, goed voor de spijsvertering en bloedsomloop. Het
verklaart ook waarom vele klooster zijn omringd door theetuinen.
Het drinken van een kopje thee is al eeuwen een beproefd middel dat kan helpen bij stress en
spanning. Maar gewone thee bevat cafeïne, deze kruidenthee soorten niet. Deze 10 soorten
rustgevende thee kunnen je helpen om zowel je lichaam als geest te ontspannen.
Gebruik je vakantie om eens te experimenteren met de kracht van thee! De meeste van de
theesoorten hieronder zijn als losse thee te koop, soms in mixen gecombineerd met andere kruiden.
Maar je kunt het soms ook zelf maken van gedroogd blad of wortel.
Passiebloem thee
Passiebloem (Passiflora incarnata) is een belangrijk middel om te
ontspannen. Volgens onderzoek heeft het een vergelijkbare werking
als het kalmerend middel Xanax, terwijl je er minder suf van wordt. De
thee wordt gemaakt van de verse of gedroogde bladeren van de plant.

Je kunt de plant ook heel goed zelf in je tuin kweken. Hij groeit gemakkelijk en geeft prachtige
bloemen. Om zelf thee te maken, neem je een theelepel van het gedroogde blad en laat je het
ongeveer 10 minuten trekken in water waar de kook net vanaf is. Is de thee je niet sterk genoeg, dan
kun je ook passiflora tinctuur gebruiken.

Valeriaan thee
Valeriaan thee wordt gemaakt van de gedroogde en fijngehakte wortel van de valeriaanplant
(valeriana officinalis). De thee ruikt niet erg lekker. Valeriaan werkt ontspannend zonder het
concentratievermogen aan te tasten. Je zet de thee door twee theelepels gedroogde
valeriaanwortel in koud of warm water 10 minuten te laten trekken. Zeef de thee en drink hem op.
Vind je de smaak niet aangenaam, dan is er ook valeriaan in de vorm van tinctuur of capsules.

Thee van citroenmelisse
Thee van citroenmelisse (Melissa Officinalis) smaakt fris en werkt ontspannend. De medicinale
werking van citroenmelisse is al eeuwenlang bekend. Om thee te maken kun je hele gedroogde
blaadjes van de plant gebruiken. Citroenmelisse kun je ook zelf als kruid in de tuin kweken. Om thee
te zetten neem je verse gekneusde blaadjes of gedroogde blaadjes. Gebruik één theelepel kruiden
voor één kop, giet er heet water op en laat de thee 5 minuten trekken.

Lavendel thee
Iedereen kent wel de lavendel plant (Lavandula vera), met die lekker ruikende paarse bloemen. De
geur staat bekend als rustgevend en de thee van de gedroogde bloemenknoppen, is dat ook.
Gedroogde lavendel wordt ook wel gebruikt om tussen je kleren te leggen zodat ze lekker ruiken of

in een katoenen zakje onder je hoofdkussen om beter te slapen. Als je er thee van wilt zetten, doe je
twee theelepels gedroogde lavendelbloemen in heet water en laat je het 10 minuten trekken.

Kamille thee
Kamille is een plant die als onkruid langs de weg groeit, maar die wel geneeskrachtige kwalteiten
heeft. Zo wordt het gebruikt om de maag tot rust te brengen, maar werkt de thee ook rustgevend
als je gespannen bent. Het deel van de plant dat gebruikt wordt voor de thee, zijn de gedroogde
bloemen. Om er thee van te zetten doe je een theelepel in een kop heet water en laat je het
afgedekt 10 minuten trekken.

Hop thee
Hop (humulus lupulus) is natuurlijk een ingrediënt voor bier, maar je kunt van de gedroogde
hopbloemen of hopbellen zoals ze eigenlijk heten, ook thee zetten. Om thee te zetten kneus je de
hopbellen en gebruik je een eetlepel in een kop heet water. Laat de thee 10 minuten trekken.

Meidoorn thee
Meidoorn thee wordt gemaakt van de bloemen en bladeren van de Meidoorn (Crataegus), een struik
die gewoon bij je in de tuin kan groeien. De Meidoorn staat bekend om zijn geneeskrachtige werking
op hart- en vaten en werkt rustgevend. Vooral mensen die een hoge bloeddruk hebben door stress
kunnen baat hebben bij deze thee. Om thee te zetten neem je 1-2 theelepels van de gedroogde
bloemen en bladeren en giet je er heet water bij. Laat de thee 15-20 minuten trekken. Je kunt het
combineren met bijvoorbeeld kamille of passiebloem.

Hartgespan
Hartgespan of hartekruid (Leonurus cardiaca) werkt rustgevend bij stress en vermindert de gevolgen
van stress. De delen van de plant die boven de grond groeien Het kalmeert het hart en het
ontspannende effect is vergelijkbaar met dat van Valeriaan. Maak twee maal per dag thee van 1-2
theelepels hartgespan, giet er heet water op en laat 10 minuten trekken.

Siberische ginseng
Siberische ginseng is een sterke plant die zelfs in de bitter koude winter van Siberië kan overleven.
De wortel van de plant werkt rustgevend en kan een door stress verhoogde hartslag weer tot rust
brengen en reguleert de bloeddruk. Naast deze rustgevende eigenschappen versterkt deze thee je
imuunsysteem en vertraagt het verouderingsproces. Om van de eigenschappen van de plant te
profiteren wordt aangeraden om de thee langere tijd achter elkaar te gebruiken. Bijvoorbeeld twee
maal per dag voor 6-8 weken en dan 2 weken niet en daarna weer beginnen. Maak thee van een
theelepel gedroogde wortel en laat 10 minuten trekken. Je kunt ook op een stukje van de wortel
kauwen.

Ashwaganda
Ashwagandha of Indische Ginseng is een Aziatische plant waarvan het blad en de gedroogde wortel
gebruikt kan worden om thee te zetten. Deze Ashwagandha thee helpt vooral om de productie
van stress hormonen te verminderen en heeft een rustgevende werking op het zenuwstelsel. Je kunt
de thee zowel overdag als voor het slapen gaan drinken. Je kunt Ashwagandha wortel ook gemalen
kopen en door een smoothie of door de yoghurt doen.

Barefoot walking

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, barefoot walking (blotevoeten lopen) maar van
origine zijn mensen eigenlijk gemaakt om op hun blote voeten te lopen. Terwijl wij onze
tenen meestal dwingen in de stand die onze schoenen aangeven is het voor je lichaam heel
gezond om op (bijna) blote voeten te lopen. Het stimuleert de bloedsomloop en draagt bij aan
een betere zuurstoftoevoer.
Je lichaam stoot makkelijker een grote hoeveelheid vetten en gifstoffen uit. Het vermindert stress,
depressie en nervositeit en versterkt het zenuwstelsel. Het voorkomt spataderen, omdat het de
aderen versterkt en zorgt voor een betere verdeling van voedingstoffen door je lichaam. Als je op
blote voeten loopt, oefen je druk uit op al je zenuwuiteinden die in contact staan met verschillende
organen in je lichaam. Hierdoor helpt het bij het herstel van sommige ziektes, die veroorzaakt
worden door blokkades van de energiekanalen, die meridianen worden genoemd.

Een heleboel voordelen dus! Mocht je belangstelling hebben, laat het weten! Bij voldoende
deelnemers organiseert Yoga Twenterand een loopclinic waarbij je alles leert over barefootwalking!

De partnerlessen voor de zwangerschapsyoga staan gepland op:
In augustus is er geen partnerles, houdt daar rekening mee!
Vrijdag 2 september
Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 4 november
Vrijdag 2 december
Deze lessen beginnen om 20.00 uur
Opgeven kan via info@yogatwenterand.nl of via de app bij Annet 0623955261

Win een kaartje voor ……….
Yoga in Concert - Debussy & RavelJan Kuiper, Yvonne de Hoop en
Loes van Ras
"Een intiem luisterconcert tijdens een rustgevende Yogales"
Zondag 9 oktober 2016, 11:00 uur
Yogi en gitarist Jan Kuiper verzorgt samen met collega docente Yvonne de Hoop een unieke
Yoga les met een aantal intermezzo’s met live muziek door pianiste Loes van Ras. Zij speelt
een programma met muziek van Ravel en Debussy. Een intiem luisterconcert in een
ontspannen sfeer in combinatie met een rustgevende Yogales. Er wordt aandacht besteed
aan ontspanning, ademhaling en houdingen. De inhoud van de les is geschikt voor alle
niveaus van Yoga beoefening. Vergeet uw yogamatje niet mee te nemen!

Houd de Facebookpagina van Yoga Twenterand in de gaten en doe mee!

Nieuwigheden voor na de zomervakantie:






Lancering nieuwe website De Kleine Hoeve/Yoga Twenterand/InEvenwicht/IAA
Nieuwe rooster Lu Jong op Zondag data op de site
Meditatie en meer ……….. een aantal leuke nieuwe activiteiten, meer info volgt
Meer informatie over Ademcoaching en Hartcoherentie (IAA)!
Officiële opening natuurgeneeskundige praktijk InEvenwicht

Fijne zomer, veel zon en ontspanning voor jullie allen!
Namasté, Gerard en Annet (Roshni)

