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Een droge en erg warme zomer dit jaar. 
Een prachtige zomer voor de ZomerYoga 

afgelopen maand in Arnhem en Oosterbeek. 
Wat was het weer genieten! Zo bijzonder om in 
een yogahouding de vogels en krakende rode 
beuken te horen, de lucht en aarde te voelen 

en de natuur te ruiken. Ook het eerste 
Yogaweekend op Texel was genieten. 

Enthousiaste deelnemers, prachtige en gastvrije 
locatie, smaakvolle maaltijden en een 

inspirerende Ayurvedische kookworkshop. 
Zowel ZomerYoga als Yogaweekend Texel 
krijgen in 2019 dan ook zeker een vervolg. 

Maar zover is het nog niet. Eerst nog veel moois 
te doen in 2018! Onderstaand het aanbod in 

vogelvlucht voor de komende maanden en een 
paar verkoelende tips voor warme zomerdagen. 

Zomerse groet & Namasté, Ellen

Yogafestival Arnhem
Zaterdag 8 september 

Kemperbergerweg 800, Arnhem
Yogales ‘Open je hart’

13.30 - 14.30 uur
Dagkaart festival: € 65,-  

Losse les: € 15,- 
www.yogafestivalarnhem.nl

NieuwsbriefZomer 2018



Hele jaar
Ayurvedische lichaamsmassage

Abhyanga: Massage met warme kruidenolie
Udvartana: Massage met kruidenpoeder

Pinda Svedana: Massage met 
rijst/kruidenstempels

Karna Purana: Oorbehandeling met olie
 

Coaching
Balanscoaching

Ayurvedisch voedings- en 
leefstijlconsult/coaching

Yogacoaching
 

Bedrijfsyoga

Yoga online 
Even geen yogalessen i.v.m. zomerstop?

Ruim aanbod aan fijne lessen: 
www.yogaonline.nl/yogatv

Reis door de Chakra’s
Zaterdag 13 oktober

Yogahouse, Putstraat 11, Arnhem
10.00 – 17.00 uur,  € 85,- 

OutdoorYoga 
Zondag 30 september

Vertrek: Hoeve Klein Mariëndaal, Arnhem
09.30 – 12.00 uur,  € 15,- 
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Een reis door de chakra’s 
Voor nieuwe energie en inspiratie 

Kom naar de workshop

• Yoga • dans • ontspanning • bewustwording •

Meer & actuele info/aanmelden
Ga naar www.coachingyoga.nl 

en/of volg CoachingYoga op Facebook: 
www.facebook.com/coachingyoga.nl

Yoga seizoen najaar 2018 
Arnhem

6 september t/m 20 december
Donderdag 19.00 - 20.15 uur + 20.30 - 21.45 uur 

Yogahouse, Putstraat 11, Arnhem
Seizoen (16 lesweken): € 168,-  Proefles: € 10,- 

 

Oosterbeek
10 september t/m 17 december

Maandag 18.45 - 19.45 uur
Fysiocare, Joubertweg 10, Oosterbeek

Seizoen (14 lesweken): € 133,-  Proefles: € 10,-
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Verkoelende tips voor 
warme zomerdagen

 
Verkoelende dranken

Maak je eigen kruidenthee met venkel, komijn en 
koriander (gelijke hoeveelheden), kies voor drankjes zoals 
water met  komkommer of verse munt, of maak je eigen 

lassi. Recept lassi met komijn, kardemon en gember: 
www.pureayurveda.nl/recept-lassi 

 

Sithali pranayama 
(verkoelende ademoefening)

Steek je tong uit. Maak een soort gootje van je tong en 
zuig vervolgens via dit gootje de adem in. Sluit de mond, 
houd de adem even vast en adem vervolgens uit via de 

neus. De instromende adem wordt verkoeld door 
aanraking met de vochtige oppervlakte van de tong.

 

Massage
Masseer jezelf een paar keer per week na het opstaan met 
biologische kokosolie. Laat de olie 15 minuten intrekken 

en neem dan een warme douche. Kokosolie werkt 
verkoelend en kalmerend voor de huid. Massage 

stimuleert je bloedsomloop en help giftige stoffen uit je 
lichaam te verwijderen. Een beetje kokosolie op je 

voorhoofd en voeten werkt heerlijk verkoelend voor het 
slapen gaan.

OutdoorYogaOutdoorYoga

• Yoga • wandelen • ontspanning • bewustwording ••  •  •  •  •Yoga wandelen ontspanning bewustwording

Yoga en wandelen 
Laat de natuur je voeden

Yoga en wandelen 
Laat de natuur je voeden
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