
  
 
 

 

Lesrooster Life-Force yoga & mindfulness (start op 26 augustus 2019)   

 
 
 
 
 
 
       

maandag  Intensiteit* 
 

docent 

19:00-20:15 Hatha Yoga 2-3 Petra 

20:30-21:45 Hatha Yoga 2-3 Petra 

 
Hatha Yoga is een combinatie van staande, zittende en liggende oefeningen gevolgd  
door een liggende eindontspanning. We besteden veel aandacht aan de ademhaling en hoe  
we met onze grenzen omgaan. 

 
dinsdag    

09.00–10:15 Hatha Yoga  2-4 Peter 

10:30-12:30 Yoga en kanker: intake consult, individuele en small group sessies  1-2 Peter 

 
Speciaal voor (ex-)kankerpatiënten, i.s.m. Rijnstate-Integrative Medicine spreekuur en oncologie 
netwerk Gelderland. Ondersteunt het herstelproces, stimuleert het zelf-herstellend vermogen  
en verlicht lichamelijke en geestelijke klachten.  

19:00 -20:15 Flow Yoga 2-4 Richelle 

20:30-21:45 Relax & Restore 
2 Richelle 

1e en 3e les  
van de maand 

Een rustige yoga waarin houdingen langer worden vastgehouden (Yin) gecombineerd  
met ademhalingsoefeningen, restorative yoga en yoga nidra (de yoga slaap). 

20:30-21:45 Flow Yoga 2-4 Richelle 
2e en 4e les  

van de maand 
Flow is een dynamische vorm van yoga waarin houdingen wat vloeiender in elkaar  
overlopen en je bewegingen maakt op het ritme van je ademhaling. 

 
woensdag    

09:30-10:55 Herstel Yoga  1-2 Peter 

 
Een zachte, helende yoga bij chronische ziekte en klachten zoals rugklachten, COPD, burn-out,  
hoge bloeddruk, Parkinson en kanker. Leidt tot meer lichamelijk welzijn en diepe ontspanning. 

11:00-12.15 Hatha yoga  2-3 Peter 

19:00-20:15 Hatha Yoga 2-4 Peter 

20:30-21:45 Yoga & Mindfulness 2-3 Peter 

 
In deze les geven we bewust aandacht aan onze gedachten, emoties en lichaams- 
reacties tijdens en na de yoga oefeningen en meditaties. Vaak behandelen we op speelse  
manier een mindfulness thema.  

 
donderdag    

10:30-11:30 Stoelyoga (geplande start 24 okt. 2019) 1-2 Petra 

 
Deze stoelyogales is gericht op iedereen, jong of oud die graag aan zijn gezondheid wil werken maar 
niet in staat is aan een normale yogales deel te nemen: ouderen die minder goed ter been zijn of 
mensen met een beperking of chronische ziekte. 

 

19:30-20:45 Relax & Restore 2 Richelle 

 
Een rustige yoga waarin houdingen langer worden vastgehouden (Yin) gecombineerd met ademhalingsoefeningen, 
restorative yoga en yoga nidra (de yoga slaap). 

    
vrijdag    

avond Workshops of  Mindfulness training, zie agenda  

    
zaterdag    

 Workshops of  Mindfulness training, zie agenda  

    
zondag    

 Workshops of  Mindfulness training, zie agenda  
    

 

Voor tarieven en vakanties, z.o.z. Voor abonnementen, 

strippenkaarten, informatie en aanmelding, zie www.life-force.nl. 

Betaling, aanmelden en afmelden van een les kan online met een 

gratis app. Korting voor 65+, studenten en Gelrepas. Proefles is 

gratis. 

www.life-force.nl    info@life-force.nl   06-47091222 Uitterweert 2, 6932 ML Westervoort 

* intensiteit 

0 rust 

1 heel licht 

2 licht 

3 redelijk 

4 Af en toe pittig 

5 Hoge inspanning 

https://www.life-force.nl/yoga-om-te-ontspannen-en-zo-gezond-mogelijk-te-leven-ervaar-het-zelf-en-meld-je-aan-voor-een-gratis-proefles/
https://www.life-force.nl/yoga-en-kanker/
https://www.rijnstate.nl/im
https://www.life-force.nl/yin-yoga/
https://www.life-force.nl/restorative-herstel-yoga/
https://www.life-force.nl/yin-yoga/
https://www.life-force.nl/mindfulness-training/
https://www.life-force.nl/mindfulness-training/
https://www.life-force.nl/mindfulness-training/
http://www.life-force.nl/
http://www.life-force.nl/
mailto:info@life-force.nl


  
 
 

 

Vakantie periodes 
Tijdens schoolvakanties, feestdagen en juli en augustus zijn er geen reguliere lessen.  De komende vakantie 
periodes voor 2019-2020 zijn: 

- Herfst: 14 t/m 18 okt.  
- Kerst: 23 dec t/m 3 jan. 

2020 
- Voorjaar: 24 febr. t/m 28 febr. 
- 2e paasdag: 13 april 
- Mei: 27 april t/m 8 mei 
- Hemelvaart: 21 & 22 mei 
- Pinksteren: 1 juni 
- Zomer: 7 juli t/m 23 aug. 
- Start van het nieuwe seizoen: 24 aug. 

 

Tarieven groepslessen – per 26 aug. 2019 
       

ABONNEMENT  REGULIER   65 PLUS   

1 les/week € 39,20 € 34,50 
 

2 lessen/week € 68,50 € 60,75 
 

herstelyoga € 44,50 € 39,20 
 

STRIPPEN REGULIER 65 + GELDIG (MND.) 

40 x € 418,- € 370,- 15  

20 x € 217,- € 191,- 9 

10 x € 112,- € 99,50 6 

5 x € 58,- € 51,20 3 

10 x herstelyoga € 131,- € 116,- 6 

losse les € 12,50 € 12,50 1 

proefles gratis gratis - 

 

Kortingen 
• Abonnement 2 x les/week, 25 % korting op 2e les, deze is al in de tabel verwerkt. 

• Als 65 plusser krijg je korting, deze is al in de tabel verwerkt. 

• Gelrepas en studenten: op vertoon geldige kaart, 50% korting op alle yogalessen. 

 

 
 

 
 
 
 

 

www.lifeforceyoga.nl    yoga@lifeforceyoga.nl   06-47091222 Uitterweert 2, 6932 ML Westervoort 

http://www.lifeforceyoga.nl/
mailto:yoga@lifeforceyoga.nl

