
                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Het festivalseizoen is geopend! 

Donatiebasis wordt WBA 

NIEUW: Flowline yoga  met docente Reine Rek 

 

 
ACTIVITEITEN MEI - JUNI 2015 

 

WOENSDAGAVOND 3 JUNI 

Anahata meditatie 

 

ZATERDAG 6 JUNI 

Workshop ‘Yoga en Slaap’ 

Verdiep je (in) slaap 

 

ZONDAG 7 JUNI 

Yogafestival Rotterdam 

 

MAANDAG 15 JUNI 

Nieuwe maan workshop 

‘Droom je leven, leef je droom’ 

in Deventer 

 

ZONDAG 5 JULI 

Yoga met LEF! 

op het Schouwburgplein  

Rotterdam in Balans 

 

 

 

 
 

INFORMATIE OF AANMELDEN 

 

Kijk ook op www.yogametlef.nl 

 

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

 

Het festivalseizoen is geopend! 

Het Yogafestival op Terschelling  -dit jaar van 26 t/m 28 juni- is al 
jarenlang het grootste yogafestival in Nederland, met een breed scala aan 
nationale en internationale docenten.  Maar ook de stads-yoga-festivals 
worden steeds professioneler en drukker bezocht. Ze zijn er dit jaar in 
Groningen, Leiden, Amsterdam, Eindhoven, Haarlem en natuurlijk ook in 
Rotterdam. 
 
Wat er leuk aan is? Tsja, het is iets wat je moet ervaren, maar een van de 
leukste dingen vind ik dat je op laagdrempelige wijze kennis kunt maken 
met allerlei soorten yoga en verschillende lesgeefstijlen en yogadocenten. 
De meeste lessen zijn toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden 
en als je even zin hebt in iets anders, dan is er van alles te zien en beleven. 
 
Yoga met LEF! is op 7 juni met al haar docenten aanwezig op het 
Yogafestival Rotterdam (zie verderop in deze nieuwsbrief). Schrijf het 
alvast in je agenda: leuk als je erbij bent om ons te supporten en natuurlijk 
om zelf te genieten van een dagje yoga in Rotterdam. 

Donatiebasis wordt WBA 

Voor alle deelnemers aan de yogalessen bij Yoga met LEF! even goed 
opgelet! Er gaat een kleine, maar belangrijke wijziging plaats vinden in het 
betalingssysteem van de reguliere yogalessen. In plaats van de 
donatiebasis gaan we werken met WBA: WaardeBepaling Achteraf. Al 
naar gelang je tevredenheid en je budget mag je achteraf bepalen wat je 
voor de yogales geeft. Omdat de ervaring leert dat mensen dit soms lastig 
vinden, geven we een indicatietarief. 
 

Het indicatietarief is tussen de €5,- en €15,-. 
Ingewikkeld? Je kunt ook gewoon het gemiddelde aanhouden. Dan zit je 
altijd goed, speel je op safe en doe je de docent niet te kort. Wil je 
uitdrukking geven aan hoe de les jou die dag geraakt heeft? Bepaal dan 
zelf je bijdrage. Er is geen goed of fout in wat je geeft. Besef echter wel 
dat de lessen voortbestaan dankzij de bijdragen van de deelnemers. 

NIEUW: Flowline yoga met docente Reine Rek 

Sinds kort geeft yogadocent Reine Rek les bij Yoga met LEF! 

In de Flowline yogalessen verbindt zij verhelderende alignment inzichten 

met het verwarmende plezier van flow. Voor Reine kan het één niet 

zonder het ander. 

“Een les zonder alignment verliest al snel focus en aandacht en een les 

zonder flow wordt al snel te serieus en saai. Daarom combineer ik ze in 

één les.  
Mijn lessen zijn er op gericht de kennis van de leerling over zijn eigen 

lichaam en geest te vergroten. Als je begrijpt wat je doet wordt die kennis 

een doorleeft inzicht. Zulke inzichten kun je gebruiken in je dagelijks 

leven. Ik zie yoga als een open onderzoek naar jezelf in relatie tot je 

omgeving. Dat onderzoek moet iedere leerling uiteindelijk zelf doen en 

kunnen voortzetten buiten de mat. Ik sta daartoe in dienst.” 

 

Flowline yoga – maandagavond 19.00-21.15u  



  

ANAHATA MEDITATIE  
WOENSDAGAVOND 3 JUNI (EN 1 JULI) 

 

In april en mei namen gemiddeld acht mensen deel aan de maandelijkse 

Anahata meditatie. Twee hele mooie, fijne avonden waarin uitbundig 

liefdevolle hartenergie gedeeld werd, met elkaar en met de wereld. Voor 

de zomervakantie zullen er in Rotterdam nog twee Anahata-meditaties 

plaatsvinden, op woensdagavond 3 juni en op 1 juli 2015. 

 

Anahata is het prachtige Sanskriet woord voor ‘ongebroken, 

ongeschonden’ en volgens de yogatraditie ook de naam van het vierde 

chakra, het hartchakra. Lef is hebreeuws voor ‘hart’ en daarom mogen de 

hartmeditaties niet ontbreken in het programma van Yoga met LEF!  

 

Tijdens een anahatameditatie zitten we in een cirkel en laten de liefde 

onvoorwaardelijk uit ons hart stromen. Op prachtige (hart)muziek stralen 

we liefde, compassie en mededogen uit naar de persoon die in het 

midden van de cirkel plaats neemt. Iedereen komt aan de beurt om te 

ontvangen en met z’n allen laten we de persoon in het midden voelen 

hoe geliefd hij/zij is. 

 

Iedere eerste woensdag van de maand (tenzij anders vermeld in de 

agenda) vindt de anahatameditatie plaats, bij kaarslicht, in de prachtige 

yogaruimte van Yoga met Lef! aan de Rusthoflaan 56 in Rotterdam 

Crooswijk. Iedereen is welkom. Deelname op basis van vrijwillige donatie 

achteraf: Come as you are, pay as you feel.  

We starten om 20.45uur en afhankelijk van de grootte van de groep 

duurt de meditatie ongeveer  een uur tot anderhalf uur. Share Love, BE 

Love! 

 

PRAKTISCHE INFO 

Data: 3 juni en 1 juli 2015 

Tijdstip: 20.45-22.00u (welkom vanaf 20.30u) 

Investering: donatiebasis 

Waar: Yoga met LEF!, Rusthoflaan 56, Rotterdam Crooswijk 

Begeleiding: Monique van Driel 

 

INFORMATIE OF AANMELDEN 

 

Kijk ook op www.yogametlef.nl 

 

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

 

http://www.yogametlef.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 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

WORKSHOP YOGA EN SLAAP 
ZATERDAG 6 JUNI 2015 

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’.  Kom alle ins and outs te weten 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, terwijl 

je bewustzijn helder blijft. 

 

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. 
 

PRAKTISCHE INFO 

Datum: zaterdag 6 juni 2015 (ook op vrijdag 5 juni in Deventer) 

Tijdstip 14.00-17.00u 

Begeleiding: Monique van Driel 

Kosten €30,- (kleine gezonde snack en thee zijn bij de prijs inbegrepen); bij 

samen aanmelden wordt de prijs €55,- voor 2 personen 

Locatie: Rusthoflaan 56, Rotterdam (gratis parkeren) 

Aanmelden bij Monique via: info@yogametlef.nl 
 

Let op: je aanmelding is compleet door €15,- aan te betalen en te storten 

op rekeningnummer: NL54RABO0388132167 t.n.v. M. van Driel. Je mag 

natuurlijk ook al de gehele bijdrage van € 30,- (twee personen €55,-) 

overmaken. Bij verhindering minimaal 48 uur van te voren doorgeven, er is 

geen restitutie op de aanbetaling. 

 

NB: op vrijdag 5 juni bestaat de mogelijkheid om deze workshop in 

Deventer te volgen. Zelfde tijdstip, investering en begeleiding door 

Monique. Locatie: centrum Commovendo, Bergschild 14, Deventer. 

 

 

 

INFORMATIE OF AANMELDEN 

 

Kijk ook op www.yogametlef.nl 

 

Om je af te melden voor de 
nieuwsbrief: stuur een mail naar 

info@yogametlef.nl 
 

mailto:info@yogametlef.nl
http://www.yogametlef.nl/
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INFORMATIE OF AANMELDEN 

 

Kijk ook op www.yogametlef.nl 

 

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

NIEUWE MAAN WORKSHOP  
‘DROOM JE LEVEN, LEEF JE DROOM’ 

MAANDAG 15 JUNI 

IN DEVENTER 

 

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

droom concreet maken? Maak jij van dit jaar nog jouw jaar? 

Gooi je wensen op een originele manier het Universum in tijdens deze 

workshop op de dag van de nieuwe maan. 

 

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: maandag 15 juni 2015 (de dag van de nieuwe maan) 

Tijd 14.00-17.00u 

Locatie: Bergschild 14, Deventer 

Begeleiding: Monique van Driel en Hans van der Vlis 

Investering €30,- (incl. thee, snack en een board voor je collage) samen 

aanmelden: €55,- per twee personen 

Aanmelden via info@yogametlef.nl of via het inschrijfformulier op de 

website: www.yogametlef.nl.  

 

Let op: je aanmelding is compleet door €15,- aan te betalen op 

rekeningnummer: NL54RABO0388132167 t.n.v. M. van Driel (o.v.v. ws 

Nieuwe maan, datum van de workshop en je eigen naam). Bij 

verhindering minimaal 48 uur van te voren doorgeven, er is geen 

restitutie op de aanbetaling. 

 

 

Centrum Commovendo in Deventer 
 
In deze nieuwsbrief staan een aantal 
activiteiten die niet in Rotterdam 
plaastvinden, maar in Deventer. 
In deze prachtige stad bevindt zich het 
centrum COMMOVENDO. 
Een heerlijke plek om tot rust te komen 
en waar je ten alle tijde helemaal jezelf 
mag zijn.  
In samenwerking met Centrum 
Commovendo biedt Yoga met LEF! hier 
komend seizoen een aantal van haar 
meest bezochte workshops aan. 
In de toekomst zal het aanbod 
uitbreiden; met o.a. yogadagen en –
weekenden. 
 
Je bent welkom om een kijkje te komen 
nemen. Komende maanden worden 
zowel de ‘Yoga en Slaap workshop, als 
de Nieuwe maan workshop’ in Deventer 
gegeven. 
 
  

 

http://www.yogametlef.nl/
mailto:info@yogametlef.nl
http://www.yogametlef.nl/contact/inschrijving-workshops/
http://www.yogametlef.nl/

