
GEDURENDE DE HELE DAG 
 
Dave's Kitchen - entree ruimte 
Koffie, thee en taartjes van Dave's Kitchen. 
 
Voor het Goudlokaal - De gang 
Workshop ENERGIE (door Cloudette Nijkamp, Eetportaal, en Yvonne Alefs, Qigong docente & schrijfster). 
Gedurende de hele dag in de hal informatie over deze splinternieuwe workshop! 
 
Phil Good Massage Therapy - Witte deur 
Stoelmassages (door Philip Atienza). 
Ochtend: 4x 15 minuten stoelmassage       
Middag:   4x 15 minuten stoelmassage   
 
DAGDEEL 1 (10.00 - 12.30) 
 
10.00 - 10.45 - Goudlokaal - Gouden deur 
Stress relief yoga verkort (door Julia van der Berg). 
Rustige yoga in een flow. 
 
10.15 - 10.30 - Caramila - Groene deur 
Mini-college cosmetische acupunctuur (door Gerlinde Gerlof).                                                      
Wat houdt het precies in en wat vertelt je gezicht over jou? 
 
10.45 - 11.00 - Caramila - Groene deur 
Mini-college over pijnbestrijding met acupunctuur/scenar (door Gerlinde Gerlof).   
Welke connecties zijn er in het lichaam en hoe komt het dat je door de enkel te behandelen je nek geen pijn 
meer doet? Wat is scenar en wat doet het precies? Verschillen/overeenkomsten tussen scenar en acupunctuur. 
 
11.00 - 11.30 - Goudlokaal - Gouden deur 
Ouder kindyoga proefles verkort (door Marieke Goudsmit en Sheba Salden). 
KInderyogales met een chakra als thema (2-8 jaar). 
 
11.00 - 11.30 - Zaanreflex - Groene deur 
Mini workshop voetreflex (door Yvonne Pietersma).                                                            
Waarom heb ik eelt? Wat doe ik als ik verkouden ben? Wat doe ik zelf als ik aan het hoesten ben? 
Mijn teen staat scheef?!? 
 
11.00 - 11.45 - Urban Metta - Indigo deur (aan het eind van de gang de deur door, 1 trap naar boven) 
Hara meditatie (door Marie José Kuipers).  
De hara is ons dragende midden gesitueerd vlak onder de navel. Het wordt ook wel gezien als levensbron. De 
hara meditatie is een actieve meditatie die door zowel beginners als gevorderden gedaan kan worden. Het is 
een aardende en harmoniserende meditatie. 
 
11.30 - 11.45 - Caramila - Groene deur 
Mini-college over de krachtige en helende "Life Pulse Massage" (door Gerlinde Gerlof).   
Wat is het? Wat doet het met je? Bij welke klachten is het goed voor je? Voor wie wel en 
voor wie niet? 
 
11.30 - 12.30 - Yogastudio Licht - Rode deur 
Critical Alignment Clinic (door Edith Atkins).  
Tijdens de les maken we gebruik van hulpmiddelen (zoals vilten matjes, rubberen strips en houten boogjes) om 
opgebouwde spanning beter los te kunnen laten en weer lichter en vrijer te kunnen bewegen. De lessen zijn 
heel geschikt om nek-, schouder- en rugklachten te verminderen of te voorkomen en letterlijk weer lekker in je 
vel te zitten. 
 
12.00 - 12.20 - Goudlokaal - Gouden deur 
Access Bars™ intro (door Sheba Salden). 
Info over de Bars™ sessies en workshops. 
 
12.00 -12.30 - Zaanreflex - Groene deur 



Kunst met bijenwasverf voor kinderen! (door Yvonne Pietersma).  
Onder de zes jaar op de Franse methode. Vanaf 6 jaar met een strijkboutje, schort voor en schilderen. 
 
DAGDEEL 2 (13.00 - 16.00) 
 
13.00 - 13.45 - Praktijk Beeldrijk - Blauwe deur 
Mindful boetseren (door Mirjam Koops).                 
Kunstzinnige Therapie.  
Mirjam Koops werkt al 20 jaar als vaktherapeut beeldend. In haar werk heeft zij veel ervaring met stress, burn-
out, trauma depressie en eetproblemen. Zou jij graag meer informatie willen krijgen over wat deze vorm van 
therapie voor jou kan betekenen? Doe dan mee met de workshop Mindful Boetseren! 
 
13.00 - 14.00 - Yogastudio Licht - Rode deur 
Vinyasa & Yin clinic (door Naomi vd Werf).  
In dit uur laat Naomi je ervaren wat Vinyasa flow yoga (yang) en Yin 
Yoga voor je kunnen betekenen. De clinic wordt afgesloten met een heerlijke savasana (eindontspanning) 
 
13.00 - 13.15 - Caramila - Groene deur 
Mini-college cosmetische acupunctuur (door Gerlinde Gerlof).                                                        Wat houdt het 
precies in en wat vertelt je gezicht over jou?   
 
13.30 - 14.00 - Goudlokaal - Gouden deur 
Innerflow yoga (door Sheba Salden).  
Yogales waarbij de verbinding tussen lichaam en geest centraal staat. 
 
13.30 - 14.00 - Zaanreflex - Groene deur 
Kunst met bijenwasverf (door Yvonne Pietersma).  
Onder de zes jaar op de Franse methode. Vanaf 6 jaar met een strijkboutje, schort voor en schilderen. 
 
14.00 - 14.45 - Goudlokaal - Gouden deur 
Qigong proefles verkort (door Yvonne Alefs).  
Chinese meditatieleer in beweging. Qigong is een heel oude bewegingsleer die ons bewust maakt van de 
energie stroom in het lichaam. Voeding is energie voor ons mensen, welke voeding geeft energie en welke 
voeding neemt energie bij ons weg. 
 
14.00 - 14.45 - Urban Metta - Indigo deur (aan het eind van de gang de deur door, 1 trap naar boven) 
Progressieve Muscle Relaxatie (PMR) volgens Jacobson (door Marie José Kuipers)  
PMR is een techniek die is ontwikkeld door Edmund Jacobson om angstgevoelens te laten verminderen. Door 
afwisselend de spieren aan te spannen en te ontspannen treedt ontspanning op zowel fysiek als mentaal vlak. 
 
14.15 - 14.30 - Caramila - Groene deur 
Mini-college over de krachtige en helende "Life Pulse Massage" (door Gerlinde Gerlof). 
Wat is het? Wat doet het met je? Bij welke klachten is het goed voor je? Voor wie wel en 
voor wie niet? 
 
14.30 - 14.45 - Zaanreflex - Groene deur 
Workshop Metamorfose massage (door Yvonne Pietersma).  
Wat doet onvoorwaardelijke liefde met ons? 
14.30 - 15.00 - Yogastudio Licht - Rode deu 
14.30 - 15.00 - Yogastudio Licht - Rode deur 
Lezing over clearings (door Edith Atkins). 
 
15.00 - 15.20 - LIVE MUZIEK!!! - Dave's Kitchen 
Sybolt, Joost, Christine en Rob bouwen met accordeon, drum en gitaar een eindfeest in Dave's Kitchen! We 
sluiten de dag dus 'LICHT' met eventueel een dansje af! 
 
Minimaal aantal deelnemers: 2 
Maximaal aantal deelnemers: 14 
 
Schrijf je snel in via e-mail (yogastudiolicht@ziggo.nl) of bellen/appen (06-81398823). 
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