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Ouverture in Cordium 

ZONDAG 6 SEPTEMBER 

-   YOGA PROGRAMMA   - 
in samenwerking met Yogaschool Ron van der Post 

 
 

Vroege Vogels programma 
 

Kom yoga doen voor het goede doel! Jouw vrijwillige bijdrage wordt gedoneerd aan www.Shahdol.nl 
Na de les kun je aanschuiven bij een door ons, aan jou, gedoneerd ontbijt  

 
08.00 – 09.30 Dynamische Hatha Yoga 

Monique Schoorl 
Kundalini Yoga 
Carolien Slooff 

Meditatie 
Wake Up 

 
 

Yoga proeverij in de tuin 
 
Omgeven door het groen van de prachtige tuin kun je van diverse vormen en onderdelen van de yoga 

filosofie proeven. Elke les heeft een thema gericht op fysiek en mentaal welzijn. 
 

10.00 – 
10.30 

Power Yoga 
Carolien Grooten 

Op zoek naar 
lichtheid.  

Yogalicht. Laat het vinden van energiek verfrissende lichtheid 
tijdens de yoga doorwerken buiten je yogamat. 

10.50 – 
11.20 

Hatha Yoga  
Ans Seegers 

Aandacht voor 
je rug 

Je rug, belangrijke drager van je lichaam. In deze sessie komen een 
aantal houdingen en effecten van yoga voor die weldadig zijn voor  
je rug en wervelkolom. We sluiten af met een korte ontspanning. 

11.40 – 
12.10 

Prānayama  
Harriette Laurijsen 

Wat is adem 
halen? 

Adem halen of adem ontvangen? Tijdens deze kennismaking met 
pranayama zoemen we dieper in op de adem en de invloed die 
deze heeft op de prana in ons. Prana is vrij vertaald je energie huis-
houding, je levenskracht. Pranayama is het bewust vermeerderen 
en uitbreiden hiervan. Een stukje theorie en praktijk.. 

12.30 – 
13.00 

Yin Yoga 
Monique Schoorl 

Je batterij 
opladen 

De nieren zijn de batterijen van jouw lichaam. Door deze organen 
en de bijbehorende meridianen te stimuleren help je het lichaam 
de nieren gezond te houden en op te laden. 

13.20 – 
13.50 

Lezing chakra’s & 
prāna  
Ron van der Post 

Logica van 
klachten 

Wat is, vanuit de yoga, de logica achter onze fysieke, mentale en 
emotionele klachten? Welke onderdelen van yoga zijn zeer 
effectief? Willen we echt investeren in onze eigen gezondheid? 
Nemen we de verantwoordelijkheid voor ons eigen welzijn? 

14.15 – 
14.45 

Tiener-/ Jongeren 
Yoga 
Carolien Slooff 

In balans – uit 
balans 

Yoga voor jong 12 t/m 18 jaar  In balans, uit balans In deze periode 
verandert er veel in je leven en wil je stevig blijven staan. We  doen 
ademhalingsoefeningen, balansoefeningen waarbij je op 1 been 
staat en we ontspannen.  Je kijkt naar jezelf met een knipoog en 
een glimlach. 

15.05 – 
15.30 

Ashtanga Yoga 
Kisanna Szabó 

Versterk je 
lichaam 

Versterk het lichaam, temper gedachten, ontspan de Geest. Een 
fysiek intensief en dynamisch yoga proces, dat je helpt beter in je 
lichaam aanwezig te zijn. Het rechtzetten van mentale lichamelijke 
assen heeft een verkwikkend en kalmerend effect. De as in jou is 
als de grotere as waar de wereld zich om draait. 

15.50 – 
16.15 

Nidra Yoga 
Els Klievink 

Stress 
reductie 

Nidra betekent slaap. Tijdens yoga nidra lijk je te slapen, maar je 
bewustzijn is wakker en functioneert op een dieper niveau. Het is 
een krachtige techniek voor een volledige ontspanning en bestaat 
uit o.a een body-scan*, visualisaties en het sankalpa. 

 


