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YIN YOGA WEEKEND TWENTE!

6 - 8 JULI 2018!!
docente Marieke te Wierik

Een yoga weekend met Yin Yoga, Yin Yang, Hatha flow yoga, Nidra yoga, 
meditatie- en pranayama (ademhaling)-workshops, yoga buiten in de natuur, 
wandelen en fietsen op een schitterende locatie midden in de natuur!

Een heerlijk weekend voor jezelf, midden in het oude Twentse landschap in een schitterende 
boerderij. Een weekend met volop yoga, meditatie, pranayama lessen, heerlijke vers bereide ve-
getarische maaltijden en alle tijd en mogelijkheden om te wandelen of te fietsen. Alle lessen wor-
den gegeven door Marieke te Wierik (www.yogam.nl).!!
ACCOMMODATIE!
Erve Middelkamp, het is een mooie historische boerderij omringd door prachtige oude schuren, 
gelegen in een van de mooiste natuurgebieden van Twente! Het gebied is beschermd door Na-
tuurmomenten. Van binnen is het heel modern en vooral ook erg mooi verbouwd tot een ruime 

Er zijn twee afzonderlijke grote ruimtes waar je gezellig kunt verblijven, een grote open ruimte 
met een enorme tafel en een gezellige woonkamer in het oude voorhuis.

http://www.yogam.nl
http://www.yogam.nl
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Een van de twee ruimtes zal een stilte-ruimte zijn , zodat je altijd zelf kunt bepalen of je het een 
stilte-weekend wilt laten zijn of dat je voor de gezelligheid kiest.

De inspirerende yoga-meditatieruimte is op de eerste etage, dat zich onder eens schuin dak met 
oude balken bevindt. De ruimte is over de hele breedte (12 meter) een panorama-uitzicht over 
het Twentse landschap. Buiten de lessen om is deze ruimte ook beschikbaar om te verblijven.

KAMERS!
De boerderij beschikt over 13 slaapkamers, waarvan er 7 kamers voor 2 personen en 6 kamers 
voor 1 persoon zijn ingericht.

Op het oude deel van de boerderij zijn 10 moderne bedstee-kamers gemaakt, 5 voor 1 persoon 
en 5 voor 2 personen. Deze slaapkamers beschikken allemaal over een eigen douche, maar de-
len de toiletten. !
In het oude voorhuis zijn op de verdieping nog eens 2 tweepersoonskamers en een eenper-
soonskamer, deze hebben centrale douches en toilet.!!
ETEN !
De vegetarische lunches en diners worden ter plekke bereidt door chefkok Rene Ruiter !
van Tafel16 (www.tafel16.nl). Ook voor ontbijt en tussendoor zal worden gezorgd.

http://www.tafel16.nl
http://www.tafel16.nl
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WAT GA OF KUN JE DOEN?!
Per dag worden er 3 yogalessen gegeven; yin yoga natuurlijk, maar ook om 7 uur s’ochtend een 
waking-up yoga (yin yang, waarin we ook staande houdingen en flows zoals de zonnegroet zul-
len doen), restorative yoga waarin je alleen maar in verschillende houdingen ligt, ondersteund 
door kussens en bolsters en dekens, wat heerlijk is in de avond om daarna meteen in een diepe 
slaap te vallen en nidra yoga waarin je ook alleen maar ligt en je laat leiden door een begeleide 
meditatie.   Verder zijn er workshops om bv de hoofdstand te leren of de zonnegroet, en pra-
nayamas (ademhalingstechnieken) te beoefenen. De lessen worden allemaal door mij gegeven 
en je bent natuurlijk geheel vrij om wel of niet lessen en workshops te volgen!!!
PROGRAMMA!
Vrijdagavond !
Vanaf 18.00    Aankomst !
18.00-21.00    Tijd om te eten (er is zelfgemaakte soep en quiche),de accommodatie te ! !
! ! verkennen en een avondwandeling te maken!
21.00-22.30    Yoga Nidra les (alleen liggen, diep ontspannen en in een slaap-waaktoestand !
! ! komen)!
vanaf 22.30    Vuur maken buiten, wandelen of slapen in je bedstee en genieten van de stilte !
! ! buiten!
Zaterdag!
07:00-08.15    Waking up yoga (yin yang) met aansluitend meditatie van 20 min!
08.30-09.30    Ontbijt in stilte!
10.00-11.15    Yin yoga!
12.30-13.30    Lunch!
15.00-16.00    Pranayama (ademhalingstechnieken) workshop!
16.30-17.30    Sirsasana (hoofdstand) workshop!
18.00-19.30    Samen eten!
20.30-22.00    Yin/nidra yoga!!
Zondag!
07:00-08.15    Waking up yoga buiten (yin yang) met aansluitend meditatie van 20 min of langer..!
08.30-09.30    Ontbijt in stilte!
10.00-11.15    Yin yang yoga!
12.30-13.30    Lunch!
15.00-16.00    Yin/restorative yoga 

KOSTEN 
Het weekend inclusief accommodatie, lessen,workshops, alle maaltijden, thee en water:!
320 pp kosten voor verblijf op 2 pers.kamer !
375 voor 1 pers.kamer.!!
WAT IS INBEGREPEN BIJ HET WEEKEND? 
 • Accommodatie 
 • 7 Yoga practices (Yin, Yin Yang, en Restorative)  
 • Een Yoga Nidra practice 
 • Meditatie 
 • 3 workshops (sirsasana, zonnegroet, pranayama) 
 • Baddoeken 
 • 2x een stilte ontbijt, 2x lunch, 2x diner 
 • Onbeperkt thee, koffie en water. 
 • Het gebruik van een Yoga mat, Yoga blok, bolsters en meditatiekussen 
 • Iedere avond een knapperend haardvuur of kampvuur !
AANMELDEN:  
via mail: mwierik@gmail.com of 
stuur een app naar: 06 305 902 01

mailto:mwierik@gmail.com
mailto:mwierik@gmail.com
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