
                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LENTEKRIEBELS 

FESTIVALBLISS 

NIEUW: QIGONG EN DO-IN YOGA 

 

INFORMATIE OF AANMELDEN 

 

Kijk ook op www.yogametlef.nl 

 

Om je af te melden voor de nieuwsbrief: 
stuur een mail naar info@yogametlef.nl 

ACTIVITEITEN voorjaar 2014 

 

ZONDAG 27 APRIL  

Workshop ‘Leven met Lef!’ 

 

VRIJDAG  9 MEI (+ 4 JULI) 

Anahata meditatie 

 

ZONDAG 11 MEI  

Open dag bij Yoga met Lef! 
 

ZONDAG 17 MEI  

Workshop ‘Yoga en slaap’ 

verdiep je (in) slaap 

 

VRIJDAG 6 T/M 8  JUNI  

Pink yoga Festival in Zeeland 
 

VRIJDAG 13 JUNI  

Volle maan meditatie 
 

VRIJDAG 20 JUNI  

Midzomer soundhealing 

 

VRIJDAG 27 JUNI  

Nieuwe maan workshop 

“Droom je leven, leef je droom” 

 

ZONDAG 6 JULI 

Yoga met Lef! op Schouwburgplein 
bij Rotterdam in Balans 

 
 

Rusthoflaan 56 

 

LENTEKRIEBELS 
Hmmm, ken je het? De cellen van je lijf die juichend de eerste 
zonnestralen in ontvangst nemen,  je longen die zich gretig vol 
zuigen met frisse lentegeuren en het lijkt wel of iedereen blijer is 

dan anders. Lentekriebels! Zin om hevig te leven krijg ik er altijd 
van. Om verliefd te worden, om grote schoonmaak te houden en 

om er lekker op uit te gaan. De lente is de periode van zaaien, 
planten die weer blad krijgen en ontluikende knoppen aan de 
bomen. Durf jij te stralen en net als de prachtige 

voorjaarsbloesems die je op dit moment overal langs de kant van 
de weg tegenkomt? Laat jij je in al je pracht zien? 
Yoga met Lef! wil we mensen inspireren hun hart te volgen en het 

leven ten volle te leven. Leven met lef staat voor leven vanuit je 
hart en datgene doen waar jij van gaat stralen. Durf je? 

 
Workshop ‘Leven met Lef!’ – aanstaande zondag 27 april 2014 
 

 
FESTIVALBLISS 

En waar ik ook zo blij van word, is dat met het mooie weer bij 

iedereen het festivalbloed weer gaat bruisen. Wat is er leuker en 
lekkerder dan heerlijk buiten je yogamat uitrollen en in de 
buitenlucht je practice doen? Er komt vast nog meer bij, maar 

vooralsnog heeft Yoga met Lef! medewerking verleend aan de 
volgende festivals: ‘Rotterdam in Balans’, met iedere 
zondagmorgen gratis yogaworkshop op het Schouwburgplein; 

Yoga met Lef! is er op 6 juli.  
Van 6 t/m 8 juni: het ‘Pinkyogafestival’ in Zeeland. Op dit 

kleinschalige yogafestival vind je een zee aan rust en ruimte en 
een Pinksterweekend vol heerlijke yogalessen gegeven door 
enthousiaste en ervaren We-Unite yogadocenten. 

En, alvast even een uitstapje makend naar de zomer, van 6 t/m 
10 augustus zal Yoga met Lef! de earlybird yoga verzorgen op 
het OpenUP Festival in Baarlo. 

 

NIEUW QIGONG EN DO-IN YOGA 

Maar vergeet ook de gewone yogalessen niet! Prachtige thema’s 
komen weer aan bod en na de meivakantie starten er twee 

nieuwe docenten die een leuke uitbreiding vormen op de al 
bestaande lessen. 
In deze nieuwsbrief vind je meer info over de lessen van Mildred 
Villerius  (Do-in Yoga) en Rob Looije (Qigong). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMATIE OF AANMELDEN 

 

Kijk ook op www.yogametlef.nl 

 

Om je af te melden voor de nieuwsbrief: 
stuur een mail naar info@yogametlef.nl 

QIGONG 

Yoga is zoals de meeste mensen inmiddels weten een 

eeuwenoude levenswetenschap, waarvan de roots in India liggen. 

Minder bekend is dat ook in China al eeuwenlang 

bewegingsvormen beoefend worden, waarmee lichaam en geest 

in balans worden gebracht. Net als bij yoga staan adem, 

beweging en bewustzijn in de beoefening van Qigong centraal. 

Terwijl yogahoudingen over het algemeen (maar ook lang niet 

altijd) wat statischer uitgevoerd worden, gaat het bij Qigong om 

ontspannen en vloeibaar bewegen, met de gewrichten open en 

los. Beide bewegingsvormen werken met de levensenergie (prana 

genoemd in India en Qi genoemd in China) en hebben als doel die 

vloeiend door het lichaam te laten stromen. 

 

Qigong – woensdagavond 19.00-20.15u 

Start vanaf 14 mei 

Meld je aan via: info@yogametlef.nl 
 

  
DO-IN YOGA 

Met elementen afkomstig uit diverse Aziatische disciplines zoals 

Aikido, Qigong, T’ai-Chi, Zen en Yoga, is ook Do-in Yoga een zeer 

oude  bewegingskunst die ongeveer 500 jaar v. Chr. In China is 

ontstaan en werd doorontwikkeld in Japan. De oefenvorm heeft 

zijn oorsprong in de traditionele Oosterse geneeskunde die er 

vooral op gericht is om ziekten te voorkomen door het lichaam te 

ontgiften. Do-In oefeningen zijn eriop gericht je meridianen 

(energiebanen) te strekken, te behandelen en in balans te 

brengen. Ook hier dus weer grote overeenkomsten met yoga! Je 

merkt de mogelijkheden en onmogelijkheden van je lichaam en 

de invloed daarvan op je geestelijke gesteldheid.  

 

De Do-in yogalessen worden verzorgd door Mildred Villerius op 

donderdagavond. Start 8 mei 2014. Tijdstip: 19.00-20.15u. 

Meld je aan via: info@yogametlef.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN DAG 11 MEI 2014 

 

Zin in een fijne yogales op zondag, 
moederdag? 

Altijd al yoga willen doen, maar heb 
je geen idee welke yogavorm bij jou 

past? 

Kom op zondag 11 mei een gratis 
proefles volgen bij Yoga met Lef! 

 
Programma 

11.00-12.00 Do In Yoga 
12.30-13.30 Restorative yoga 

14.00-15.00 Hatha-yin yoga  
15.30-16.30 Hatha–Anusara-stijl 

 
Matjes e.d. zijn aanwezig, dus je 

hoeft alleen jezelf mee te nemen in 
makkelijk zittende kleding. 
 
Aanmelden is fijn: info@yogametlef.nl 

 

mailto:info@yogametlef.nl
mailto:info@yogametlef.nl


HET BELANG VAN GOEDE SLAAP 

Wetenschappers bevestigen wat 

yogis en ayurvedisch artsen al 

eeuwen beschrijven: diepe slaap 
geeft rust aan lichaam en geest.  

Onze dagelijkse dosis slaap 

reguleert ons gewicht, versterkt het 

immuunsysteem, beschermt ons 
hart en bloedvaten, repareert cellen 

en weefsels en geeft ons weer 

nieuwe energie. Verder zorgt slaap 
ervoor dat we nieuwe ervaringen 

verwerken en bewaren in ons 

geheugen, het balanceert onze 
emoties, maakt ons betere 

probleemoplossers en voedt onze 

creativiteit. 
 

YOGA EN SLAAP WORKSHOP 

‘VERDIEP JE (IN) SLAAP’ 

 
Deze interessante  workshop, die zowel geschikt is voor goede 

slapers als mensen die moeite hebben met inslapen of 

doorslapen, is met recht ‘slaapverwekkend’. In 2.5 uur leer je alle 

ins and outs over onze nachtrust. Wat is een gezond aantal uur 

om te slapen? Wat helpt om dieper te slapen en uitgerust wakker 

te worden? Hoe kan ik makkelijker in slaap vallen? Yoga nidra is 

de tak van yoga die zich bezig houdt met de wetenschap van de 

bewustzijnstoestand die we slaap noemen. Yoga nidra is tevens 

de naam voor de techniek om in een toestand van diepe rust te 

komen, zonder het volledig bewustzijn te verliezen. 

 

BESCHRIJVING WORKSHOP 

Na een korte introductie over slaap,  het belang van slaap en 

verschillende fasen en effecten van slaap, starten we met een 

aantal ontspannende houdingen uit de ‘restorative’ yoga.  Bij 

deze yogavorm worden de meestal liggende houdingen volledig 

ondersteund uitgevoerd, zodat het lichaam  kan ontspannen. Er is 

wetenschappelijk bewezen dat na een aantal minuten de 

hersenen minder actief worden en er een algehele staat van 

ontspanning optreedt waarin alle lichaamscellen zich kunnen 

herstellen. De middag wordt afgesloten met een yoga nidra sessie 

door May Duits.  

 

PRAKTISCHE INFO 

Datum  zaterdag 17 mei 2014 

Tijdstip  14.00-16.30 

Begeleiding May Duits en Monique van Driel 

Locatie  Rusthoflaan 56, Rotterdam (gratis parkeren) 

Investering €25,- p.p., samen aanmelden: €45,- per 2 

personen 

Aanmelden  bij May Duits: mail@you-may.info 

 

Let op: je aanmelding is compleet na het overmaken van €10,- 

op rekeningnummer NL46ABNA043850330. Bij verhindering 

minimaal 48 uur van te voren doorgeven, er is geen restitutie op 

de aanbetaling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Arjuna, those who eat too much or eat too little, who sleep too 
much or sleep too little, will not succeed in meditation. But those 
who are temperate in eating and sleeping, work and recreation, 

will come to the end of sorrow through meditation.” 
 
Quote from the Bhagavad Gita 

 

 

mailto:mail@you-may.info


INFORMATIE OF AANMELDEN 
 

Kijk ook op www.yogametlef.nl 
 

Om je af te melden voor de nieuwsbrief: 
stuur een mail naar info@yogametlef.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PINKYOGA FESTIVAL 

ENJOY THE LIGHT! 

 
PinkYoga is een zomers en kleurrijk yoga festival. Een weekend 
voor ontspanning en verdieping in de natuur en om vol van het 

leven te genieten. 
  
Een unieke combinatie van diverse yoga vormen, meditatie, dans, 

mantra's zingen en meer. Het festival wordt verzorgd door een 
prachtig en inspirerend team van We-Unite teachers. 

  
 

 WEEKEND DETAILS 
Verblijf: logies met volpension. 
Maaltijden: vegetarische keuken. 

Kamers: 1, 2 en 3/4 persoons met of zonder toilet. 
Camping: in eigen tent. 
Programma: yoga, meditatie, dans, mantrazang. 

Vrije tijd: wandelen, wellness en relaxen. 
Optioneel: massage, privé-coaching. 

  
Accommodatie: Kuuroord Zeeland 
(tussen Zierikzee/Renesse) 

Prijzen: tussen € 270 en € 420 (zie website) 
Wie: alle leeftijden, met of zonder yoga ervaring 
 

PROGRAMMA 
Het programma bestaat uit vele yogavormen aangevuld met 
meditatie, dans en mantrazang. Doe mee aan de les die bij jou 
past. En als je even meer zin hebt in rust of iets anders dan sla je 

gewoon even over. 
 

Er is voldoende tijd voor genieten van de natuur, wandelen op 
het strand, fietsen, sauna, wellness, massages, relaxen of een 
terrasje pakken. Het is tijd voor jou! Het motto is: alles mag, 

niets moet! 
 
 

WE UNITE 

We Unite is een community, gericht 
op samenwerken van organisaties, die 

kwalitatief hoogstaande 
diensten aanbieden, die het leven 

verrijken.  

  
Op het festival of light kun je 

genieten van inspirerende lessen en 
workshops van de volgende We-

Unite-docenten 
  

Marcia Sanders, docent Tantric yoga 
en Tantric Dance via Art of Loving in 

Amsterdam.  
 

Marleen Abrahamse, docent Hatha 
yoga en Mindfulness via In de Kern in 

Oegstgeest.  
 

Monique van Driel, docent Hatha 

yoga en Anusara yoga via Yoga met 
Lef in Rotterdam.  

 
Maaike Aker, docent Kundalini en 

Tantra yoga viaChikara in Zaandam.  

 
 

 

http://www.fitbodymind.nl/%23!yoga-festival-zeeland-juni/cblo
http://www.artofloving.nl/
http://www.indekern.info/
http://www.yogametlef.nl/
http://www.yogametlef.nl/
http://www.chikarazaandam.nl/


INFORMATIE OF AANMELDEN 

 

Kijk ook op www.yogametlef.nl 

 

Om je af te melden voor de nieuwsbrief: 
stuur een mail naar info@yogametlef.nl 
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NIEUWE MAAN WORKSHOP 

‘DROOM JE LEVEN, LEEF JE DROOM’ 

 

Wat is de wens van jouw hart? Waar droom je van? En wat wil je 

van die droom  concreet maken? Maak jij van 2014 nog jouw jaar? 

Gooi je wensen op een originele manier het Universum in tijdens 

deze workshop op de avond van de nieuwe maan,  vrijdag 27 juni  

2014.  

 

BESCHRIJVING WORKSHOP 

In tegenstelling tot de meeste workshop is dit een activiteit waar 

yoga niet centraal staat. Na een kleine warming up  om ons 

lichaam een beetje los te maken, zoeken we in een geleide 

meditatie de weg naar ons hart.  Daarna verbeelden we op 

creatieve wijze onze droom in een ‘moodboard’, een collage over 

wat onze droom of dromen inhoudt/inhouden. 

 

PRAKTISCHE INFO 

Datum  vrijdagavond 27 juni 2014 

Tijd  19.00-21.30u 

Locatie  Rusthoflaan 56, Rotterdam (gratis parkeren) 

Begeleiding  May Duits en Monique van Driel 

Investering €25,- (incl. thee, snack en een board voor je 

collage) samen aanmelden: €45,- per twee 

personen 

Aanmelden bij May Duits, mail@you-may.info 

 

Let op: je aanmelding is compleet na het overmaken van €10,- op 

rekeningnummer NL46ABNA043850330. Bij verhindering minimaal 

48 uur van te voren doorgeven, er is geen restitutie op de 

aanbetaling. 

 

 

 

 

mailto:mail@you-may.info

