
YOGALIGN  WELLWOMAN  WEEKEND  SPECIAL  ZEELAND  
Vrijdagmiddag  25  tot  en  met  zondagmiddag  27  mei  2018  
Kuuroord  De  Schouw  aan  de  Zeeuwse  kust  
  
  

  
  
Moe,  stress  in  je  lijf  en  niet  lekker  in  je  vel?  
Gun  jezelf  een  paar  dagen  om  even  afstand  te  nemen  van  de  dagelijkse  beslommeringen  en  
je  te  verbinden  met  jezelf  en  andere  vrouwen.  Geniet  van  milde  yoga,  heerlijk  eten,  
zwembad  en  sauna,  een  lekkere  massage  en  uitwaaien  aan  het  strand.  Ik  verheug  me  erop  
om  een  deel  van  het  vrouwenweekend  voor  het  begin  van  de  zomer  te  verzorgen.  

Vrouwenweekenden  zijn  bijzondere  weekenden.  Ook  vrouwen  die  van  te  voren  weerstand  
ervoeren,  zien  dit  weekend  als  een  echte  eye  opener.  Een  van  de  deelneemsters:  "Wow,  een  
jaar  geleden  had  ik  mezelf  dit  nooit  zien  doen.  Ik  ben  niet  zo  van  de  vrouwendingen,  maar  
wat  heeft  dit  me  ongelooflijk  goed  gedaan  zeg...ik  kom  zeker  weer!"  

Het  motto  in  deze  retraite  is:  alles  mag,  niets  moet!  Een  ontspannen  weekend  in  de  
eindeloze  ruimte  en  rust  van  Zeeland.  Tijd  voor  jou!  Met  heerlijk  bio-‐vega  food,  sauna's,  
hottub,  buitenbad,  massage  en  natuur.    

Aankomst  is  op  vrijdag  25  mei  om  17  uur,  vertrek  is  gepland  op  zondagmiddag  rond  15  uur.  
Op  vrijdagavond  beginnen  we  met  een  Yoga  Nidra.  Zaterdag-‐  en  zondagmorgen  om  10:30  
uur  weldadig  lange  YogAlign  WellWoman  lessen  en  zaterdagavond  een  Yin/Restorative  
yogales.  Verwacht  nuchtere  en  praktische  yoga  met  direct  effect  en  geschikt  voor  vrouwen  
van  alle  leeftijden.  Naast  deze  vier  workshops  kun  je  ook  deelnemen  aan  een  aantal  open  
lessen.  En  als  je  even  meer  zin  hebt  in  iets  anders,  sla  je  gewoon  over.    
Niks  moet,  alles  mag!  
  



  
  
Kuuroord  De  Schouw  in  Zeeland  

       
  

  
  

  
  
Er  is  voldoende  tijd  voor  genieten  van  natuur,  wandelen,  relaxen,  sauna,  warmwaterbad,  
massage  en  ontmoeten.  Het  samenzijn  met  andere  vrouwen  zorgt  voor  een  extra  dimensie  
en  geeft  je  vrouw-‐zijn  een  extra  oppepper.  Maar  er  is  ook  genoeg  ruimte  om  met  jezelf  te  
zijn  als  je  daar  behoefte  aan  hebt.  Het  is  tijd  voor  jou!  
  
  



YogAlign:  change  your  posture,  change  your  life!  
De  basis  van  YogAlign  is  het  (terug)krijgen  en  behouden  van  een  natuurlijke  
lichaamshouding.  Eenvoudige,  effectieve  oefeningen  in  combinatie  met  specifieke  
ademhalingstechnieken  zorgen  ervoor  dat  je  snel  opgebouwde  spanning  loslaat.  YogAlign  is  
een  'alles-‐in-‐een'  pakket:  krachttraining,  ontspanning,  houding-‐  en  ademtherapie,  massage  
en  meditatie  tegelijkertijd!  
Je  leert  beter  ademen,  laat  stress  los  en  krijgt  nieuwe  energie.  Beweeg  makkelijker  en  lichter  
en  win  aan  vitaliteit  en  veerkracht.  Doorbreek  vastgeroeste  houdingpatronen  en  verminder  
pijnklachten.    
  
WellWoman  Yoga  &  Yogatherapie  voor  vrouwen  
Bijna  alle  gezondheidsproblemen  waarmee  een  vrouw  te  maken  kan  krijgen  zijn  hormonaal  
gerelateerd.  Direct  of  indirect.  Vanaf  je  vroege  puberteit  heb  je  als  vrouw  te  maken  met  
veranderingen  in  je  lichaam  omdat  je  kinderen  kunt  krijgen.  Hierin  ligt  een  enorme  kracht,  
maar  het  herbergt  ook  een  zekere  zwakte.  Je  cyclus  en  alle  processen  die  daarmee  
samenhangen  zijn  levenslang  van  grote  invloed  op  het  dagelijks  leven.  
  Deze  milde  yoga  speciaal  voor  vrouwen  helpt  je  lichaam  optimaal  functioneren  en  zorgt  
voor  een  sterk  en  soepel  lijf,  een  gezonde  houding  en  rust  in  je  hoofd.  Je  vergroot  je  vitaliteit  
en  zorgt  dat  je  energie  in  balans  is.  En  als  je  energie  in  balans  is  volgt  je  
hormoonhuishouding.  Als  je  al  lekker  in  je  vel  zit  helpt  het  je  om  dat  zo  te  houden.  
Bewustwording  van  het  lichaam,  tijd  voor  jezelf  en  diepe  ontspanning  staan  centraal.  Er  is  
speciaal  aandacht  voor  onderrug,  bekkengebied  en  hormoonbalans.    
De  lessen  bestaan  uit  eenvoudige  yogahoudingen  en  vinyasas  (houdingen  die  met  elkaar  
verbonden  worden  door  de  ademhaling),  yin  en  restorative  yoga,  zelfmassage,  ademhalings-‐  
en  ontspanningsoefeningen  en  meditatie.    
YogAlign  en  WellWoman  Yoga  vormen  een  perfecte  combinatie  waarmee  je  lekkerder  in  je  
vel  komt!  Verwacht  nuchtere  en  praktische  yoga  met  direct  effect  en  geschikt  voor  vrouwen  
van  alle  leeftijden.  Het  samenzijn  met  andere  vrouwen  zorgt  voor  een  extra  dimensie  en  
geeft  je  vrouw-‐zijn  een  extra  oppepper.    
Monique  van  Leeuwen  
Yoga  heeft  mij  in  een  hele  moeilijke  periode  geholpen  om  mezelf  weer  terug  te  vinden.  Dat  
was  de  reden  dat  ik  tijdens  een  sabbatical  een  docentopleiding  wilde  volgen  om  mijn  kennis  
-‐  voor  mezelf  -‐  te  verdiepen.  Pas  tijdens  het  afsluitende  practicum  van  de  cursus  ontdekte  ik  
dat  ik  het  lesgeven  zo  leuk  vond  dat  ik  besloot  er  mijn  vak  van  te  maken.    
Ik  volgde  mijn  hart  en  word  nog  iedere  dag  blij  van  de  tevreden  mensen  die  ik  de  deur  uit  zie  
wandelen  na  een  les.  
Mijn  nuchtere  zachte  aanpak,  mijn  verre  van  perfecte  lijf  en  een  gezonde  dosis  humor  
hielpen  al  menigeen  over  een  yogadrempel.  Ook  mensen  die  dachten  dat  yoga  niet  bij  hen  
zou  passen.  Juist  voor  hen  valt  er  veel  te  ontdekken,  net  als  ik  dat  deed.  
  
  
  
  
  
  
  



  
Vrouwenweekend  
Dit  weekend  is  onderdeel  van  een  uniek  concept  van  FIT  body&mind  waarin  het  welzijn  van  
je  lijf  en  je  hoofd  centraal  staat.  Ieder  seizoen  een  vrouwenweekend  met  inspirerende  
docenten.  Je  volgt  één  programma  in  een  besloten  groep  en  als  'special'  zijn  er  open  
workshops  van  de  andere  docenten.  Het  motto  is:  alles  mag,  niets  moet!  
Kuuroord  De  Schouw  
Retreat-‐centrum  met  wellness  aan  de  Zeeuwse  kust.  
Wadend  in  ruimte  en  rust  ligt  de  accommodatie  op  een  beschut  landgoed  tussen  Zierikzee  
en  Renesse.  Echt  even  helemaal  weg  dus!  
Het  gezellige  gebouw  is  licht,  sfeervol  en  ruim.  Op  deze  prachtige  locatie  kun  je  genieten  van  
massage,  sauna's,  warmwaterbad,  zonnebank,  buitenzwembad  en  een  heerlijke  ligweide.  
Maar  je  kunt  ook  lekker  uitwaaien  aan  het  strand,  fietsen  op  een  leenfiets,  lekker  onderuit  
met  een  boek  of  chillen  in  de  woonkamer  of  op  het  terras.  Verder  nodigt  de  omgeving  uit  tot  
lekkere  strand-‐,  duin-‐  en/of  boswandelingen.  
En  als  je  wilt  kun  je  ook  nog  een  fijne  massage  boeken!  
De  inwendige  mens  wordt  verzorgd  met  heerlijke  vegetarische  biologische  maaltijden  
verzorgd  door  Karin  van  Puur  koken  met  Passie.  
Verwen  jezelf  met  de  talloze  wellness  voorzieningen,  zoals  sauna's,  warmwaterbad,  
zonnebank  en  buitenbad.    
Weekend  details  
Logies  met  volpension  en  vegetarische  biologische  keuken  door  Puur  koken  met  Passie  
(Karin  Baank)!    
Kamers:  1,  2  en  3/4  pers.kamer  met/zonder  badkamer  of  camping  
Optioneel:  massage  en  Rebalance.  
Prijs:  Varieert  van  €250  tent/camper  tot  €415  1pk  luxe.  
  
Meer  informatie  en  boeken    
https://www.fitbodymind.nl/vrouwen-‐retraite-‐monique  
  
YOGANESH  YOGA  &  YOGATHERAPIE  
Monique  van  Leeuwen  
T  06  4965  1461  
E  info@yoganesh.nl  
W  www.yoganesh.nl  


