
Yogaoosten
Voortsweg 204B  EnschEdE
✪  www.yogaoosten.nl

AyurVEdA
Yogamoves
st. Janshovenstraat 1 
utrEcht
✪ www.yogamoves.nl

Yoga Simone
Jelmerstraat 4  
Gezondheidscentrum,BolswArd
✪ www.yogabolsward.nl

Yogastudio Apeldoorn
Prof. röntgenstraat 13/15
APEldoorn 
✪ www.yogastudioapeldoorn.nl

Voor t 87,75 euro per jaar kun je distributeur van de yogakrant worden. 
Je praktijk, (yoga)school, of organisatie ontvangt 4 x per jaar 70 kranten. 
tevens verschijnt je logo en website in de krant. 
Stuur een mailtje met uw adres en logo naar: info@yogakrant.nl

ontvAng 4 x per jAAr 70 krAnten (4 EditiEs)
ook pArtner worden?

de yogakrant
de krant voor flexibele wereldburgers    zesde jaargang Nr. 1 / lente editie 2019  t 4,75 

www.yogakraNt.Nl   voor jezelf, de ander en de wereld

het eNergielichaam
naarmate het fysieke lichaam ontspant, 
kan een subtielere laag in het bewustzijn 
verschijnen: het energielichaam of 
pranamaya kosha. deze laag voedt het 
fysieke lichaam en voorziet het van 
levenskracht en energie. op plekken 
waar deze energie geblokkeerd is, 
ontstaat disbalans. Specifieke oefeningen, 
massagetechnieken en pranayama 
kunnen het energielichaam vrijmaken van 
blokkades en conditioneringen, waardoor 
de levensenergie kan stromen.

w w w . y o g a - s a s w i t h a . n l

Saswitha Opleiding
voor Yoga en Wijsbegeerte  

Kennismaken 
met onze 
yogaopleiding?

Workshop
Zonnegroet
zondag 12 mei 2019

Vraag nu onze gratis 
studiegids aan

open dag 

7  a p r i l 

2019 

mail & win 
  # de kracht van ademen # 

# nuud de0 # yogavakantie paroS # yogamat 

pranayur #  meditatie kuSSen deSign

greNzeNloos dromeN
Soms dienen we in iets te geloven wat nog 
onbereikbaar lijkt. Leggen we onszelf de 
belemmering op dat het toch nooit haalbaar 
zal zijn, dan is de kans groter dat het zo zal 
zijn. geloven we echter in onze dromen dan is 
de kans groter dat, als we er echt voor gaan, 
het gaat lukken. 

Narcisme
Bij narcistisch misbruik kan mindful 
coaching een aanzet zijn om jezelf centraal 
te leren stellen. tijd nemen voor jezelf is 
de enige weg om verlammende gewoontes 
te doorbreken. dat begint bij de diepe 
wens om eindelijk verantwoordelijkheid te 
nemen voor jezelf en je situatie. door niet 
de slachtofferrol aan te nemen, maar door 
actie te ondernemen is het mogelijk om een 

gezond leven op te bouwen vanuit de wens 
om echt te gaan zorgen voor jezelf. 

lenteeditie
iN deze kraNt:
•  Gezonde grenzen stellen 3 

•  grenzen van je lichaam 4

•  Ben ik grenzeloos? 4

•  de ademhaling 5

•  Grenzen 6

•  pranayama 7

•  Begrensd leven 8

•  de onpersoonlijke houding 9

•  Ayurveda en je longen 10

•  Je grenzen bewaken 11

•  Kosmos 12

•  Sterven en yoga 12

•  Yoga & werk 13

yoga op het werk
yoga en meditatie op de werkplek is geen 

tijdsverspilling. gezonde werknemers zijn 

productiever, vindingrijker en makkelijker in 

de omgang. door vijftien minuten per dag in 

je gezondheid te investeren zul je op de lange 

termijn beter functioneren

leveNsfases omarmeN
de fase van een jong, lerend mens (lente), 
de fase van ouderschap (zomer), de fase 
van bezinning (herfst) en de fase van 
overdracht (winter). het is het natuurlijk 
pad van dharma. het pad dat ieder mens 
in zijn leven volgt en waarin steeds weer 
afstemming plaats vindt op basis van 
ervaringen die we op dit pad beleven. 
een noodzakelijke afstemming op de 
klankkleur van onze ware natuur.
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yoga lifestyle • mindfulness • meditatie • gezondheid • bewustzijn • yogafood • ayurveda • simple life 

vanaf lente 2019
groepen tot 25 personen
Yoga Retreat Ayurveda

www.kaldenbroeck.nl

Grenzen

VER
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G YOGADOCENTEN NEDERLAND

lid van de Europese Yoga Unie

Start Bijscholing Locatie

14-03 2019  Yoga voor ouderen (28pt)  Bunnik

30-03-2019  Hoogsensitiviteit en Yoga (15pt)  Schiedam

29-04-2019  Yoga en dans (60pt)  Bilthoven

18-06-2019  Omgaan met pijn (10pt)  Bunnik

08-07-2019  Zomerweek Stress & Yoga (25pt)  Bunnik

03-09-2019  Energie en Meridianen (30pt)  Breda

10-09-2019  Anatomie en asana (20pt)  Breda

03-01-2020  Meditatietradities (30pt)  Bunnik

28-01-2020  Yoga en Kanker (30pt)  Schiedam

17-03-2020  Plezier met Ouderen (5pt)  Breda

ADOC

YOGA DOCENTENOPLEIDING

YOGA DOCENTENOPLEIDING

Meer informatie of aanmelden
www.samsara.nl | info@samsara.nl

Op jouw eigen
wijze blijven leren 

en ervaren.

OPEN AVOND
DOCENTENOPLEIDING

24 MEI 2019
AANVANG 19.30 UUR 

500u | VYN/EYU erkend

Mail 
&win!

Lichaamswerk
Carpediem
westdijk 17  hEllEVoEtsluis
✪ www.lichaamswerk-
carpediem.nl

pArtnerS/distributeurs

Yogacentrum Leeuwarden
Floris Versterstraat 2  
lEEuwArdEn
✪ www.yogacentrum
leeuwarden.nl

dolfijn wellness
Jollenpad 6, AmstErdAm 
✪ www.dolfijnwellness.nl

Yogacentrum Stilte in beweging
teugenaarsstraat 40 oss
✪ www.stilte-in-beweging.nl

Yogacentrum Lotus
Vliegdenweg 6B Bussum

✪ www.yogalotus.nl

Yoga Berry 
JvdVondellaan 70 dEVEntEr
✪ www.yogaberry.nl

Bodyhealing
monseigneur Borretlaan 1 
 VoGElEnzAnG
✪ www.bodyhealing.nl

e-motion
Katwijkerbroek 87  KAtwiJK
✪ www.e-motion.nu

Liberty Yoga
Korhoenderveld 159 cuiJK
✪ www.liberty-yoga-
pilates.nl

Lotus Body work
oude Bocheltsebaan 7
wintErswiJK – woold
✪ www.lotusbodywork.nl

Yogapraktijk ‘een nieuwe Balans’
Barrierweg 192  EindhoVEn
✪  www.balans-yoga.com

MASyoga
Burmaniastraat 2 lEEuwArdEn
✪ www.masyoga.nl

Yogastudio being Yoga
watersnip 9
BErKEl & rodEnriJs
✪   www.beingyoga.nl

Yogatreasure
Antonie van leeuwenhoekweg 17a
AlPhEn A/d riJn
✪   www.yogatreasure.nl

Yoga Aruna
dominicanenstraat 6h  
niJmEGEn 
✪  www.yoga-aruna.nl 

Yoga-zin by alex
Perron-3, hoff van hollantlaan 
1, rosmAlEn
✪  www.yoga-zin.nl 

Bodhi yoga & mindfulness
hoogstraat 29  rottErdAm
✪  www.centrumbodhi.nl

om Yoga
reutsedijk 1  VuGht
✪  www.dutchyoga.org

Yoga Sitãrã
Eikenlaan 61 B   sPiJKEnissE
✪ www.yogasitara.nl

Yogashala-om
roelantlaan 72  GEldroP
✪  www.yogashala-om.nl

Soul Surf Yoga
hoogstraat 25   hArlinGEn
✪  www.yogaharlingen.nl

Akasha yoga & Massage
Bilderdijkstraat 78   utrEcht
✪ www.studioakasha.nl

Het Yoga Huis
louise de colignystraat 11a
doEtinchEm
✪ www.hetyogahuis.com

Centrum gaden Chokor Ling
Kraaiendijk 14 hEiJninGEn
✪  www.gadenchokorling.nl

Yogacentrum Zevenaar
schievestraat 15   zEVEnAAr
✪ www.yogacentrum-
zevenaar.nl

Yogastudio Santpoort
narcissenstraat 1F
sAntPoort-noord

✪ www.yogastudio-

santpoort.nl

Sanayou
molenweg 38  hEErdE
✪ www.sanayou.com

Yoga bij Ingrid
zegenwerp 1B
sint michiElsGEstEl
✪ www.yoga-bij-ingrid.nl

centrum voor groei en ontwikkel ing

well with Yoga
zaagstraat 10 hEnGElo 
✪ www.wellwithyoga.nl

Ananda Yoga
Boomberglaan 18  hilVErsum
✪ www.anandayoga.nl

naar Zee
Bert haanstrakade 102
AmstErdAm
✪ www.naarzeeyoga.nl

Yoga femme
wezelseveldweg 1  wiJchEn
✪ www.yogafemme.nl

Yoga Balansz
Buiten molenstraat 7
culEmBorG
✪ www.yogabalans-
culemborg.nl

natuurlijk kim
schapendonk 33 
rAAmsdonKsVEEr
✪ www.natuurlijkkim.nl

energiek-brabant 
Pastoor van haarenstraat 17 
mAriAhEidE 
✪ www.energiek-brabant.nl

Bindi
Bergstraat 6  AmErsFoort 
✪ www.bindi.nu 

Yoga ommen
Gerard doustraat 77 ommEn
✪ www.yogaommen.nl

Yoga Studio diemen
overdiemerweg 1 diEmEn
✪ www.yogadiemen.nl

passionforyoga
seringenstraat 110 mAAssluis 
✪ www.passionforyoga.nl

Yogastudio See You
Van iJsendijkstraat 409 d
PurmErEnd
✪  www.yogastudioseeyou.nl

kom thuis bij jezelf
telgenkamp 18 oldEnzAAl
✪ www.komthuisbijjezelf.nl

tadasana Yoga
Banckspolder 15  hooFddorP
✪ www.tadasana.nl

energyflow
nijverheidsstraat 2
hEErhuGowAArd
✪  www.energyflow.nl

the land of now
retreat centre
Veenweg 9a   siddEBurEn
✪ www.hetlandvannu.com

Anja’s Yoga
uiterweg 358 AAlsmEEr
✪ www.yoga-aalsmeer.nl

Lifestyle Studio dordrecht
melkpoortje 1   dordrEcht

✪ www.yoga-dordrecht.nl

Azil Centrum voor Levenskunst
A.Jacobserf 316 dordrEcht

✪ www.azil.nl

total Healing / Yoga-touch
Pasteurweg 53
roEloFArEndsVEEn
✪ www.yoga-touch.nl

Maliva Yoga
Vrouw Avenweg 656  dEn hAAG

✪ www.malivayoga.nl

Studio yogacampus Arnhem
statenlaan 8,  ArnhEm
✪ www.yogacampus-
arnhem.nl

Libra Yogahuis
Broederweg 7 KAmPEn
✪ www.libra-yogahuis.nl

Yoga centrum veenendaal
spanjaardsgoed 5
VEEnEndAAl
✪ yogacentrum-
veenendaal.nl

Yoga geldermalsen
de Panoven 25 GEldErmAlsEn
✪ www.yoga-geldermalsen.nl

Yoga twenterand
Paterswal 12
VriEzEnVEEn oVEriJssEl   
✪ www.yogatwenterand.nl 

LindenYoga
saffierstraat 127
AlPhEn AAn dEn riJn
✪ www.lindenyoga.nl

kiyojo
schreursweg 10 holtEn
✪ www.kiyojo.nl

KiYojo
levenskracht in beweging

praktijk Marneffe
weijen 77  nistElrodE
✪ www.praktijkmarneffe.nl

Yogamundo
P/a oosterscheldestraat 1
ziEriKzEE
✪ www.yogamundo.nl

glow Yogastudio Haarlem
nieuwe Groenmarkt 35
hAArlEm
✪ www.glowyogastudio.nl

YOGAMUNDO

Zweiersdal inspireert
weverstraat 65  oostErBEEK
✪ www.zweiersdal.nl

Zen natuurlijk, fysieke en 
mentale balans
Pastoor van Vroonhovenstraat 6
schiJndEl
✪ www.zennatuurlijk.nl

Solide yoga & wellness
het tolland 4  wAtErinGEn
✪  www.solideyoga.nl

Souljoy Yoga
oude dijk 21    dEn AndEl
✪  www.SouljoyYoga.nl

Blos yoga & massage
Fluytschip 51   dE riJP
✪ www.blos.nu

YogAnInA
de oude Veiling 1c  zwAAG
✪ www.yoganina.eu 

natuurlijk Yoga
hondstraat 8
VorstEnBosch
✪ www.natuurlijkyoga.nl

new Life Yoga
scheglaan 12  zoEtErmEEr
✪ www.newlifeyoga.nl

Sarvata / Centrum voor 
gezondheid en welzijn
schependomlaan 17e
niJmEGEn

✪ www.sarvata.nl

Yoga Studio nieuwegein
wiersedreef 28 niEuwEGEin
✪ www.yogastudio-nieuwegein.
nl

Studio Sport tubbergen
haarweg 15 tuBBErGEn
✪ www.studiosport-tubbergen.
nl

Yoga noordwijk
Gooweg 17  noordwiJK
✪ www.yoga-noordwijk.nl

joy of Yoga
oude liesselseweg 16  dEurnE
✪ www.yogadeurne.nl

rebecca’s yogastudio
ratumsestraat 45-1
wintErswiJK
✪ www.yogastudio-rebecca.com

Ashtanga Yogaschool woerden-
Culemborg
Kievitsstraat 40   woErdEn
✪ www.yogawoerden.nl

Yogaenzo
dijkstraat 44  AAltEn 
✪ www.yogaenzoaalten.nl

Yogaschool roxZen 
hoofdstraat 170 
sAntPoort-noord
✪ https://roxzen.nl

BeYogafull praktijk voor yoga, 
massages & Human givens 
Counseling
Fazantenkamp 360  mAArssEn
✪ www.beyogafull.nl

Lotuszen onthaastingstudio
Belvederelaan 25   zwollE
✪ www.lotuszen.nl 

Ahimsa-Yoga & Balans
wEstErBorK
✪ www.yogawesterbork.
wordpress.com

Yogaworkz
minaret 1 hooFddorP
✪ www.yogaworkz.nl

Corpus novum
den heuvel 3-30   oirschot
✪ www.corpusnovum.nl

Yogatoday
Achtergracht 16  wEEsP
✪ www.yogatoday.nl

Yoga Swings 4 you 
Pr hendrikkade 94  KAtwiJK  
✪ www.yogaswings.nl

elk yoga experience
Yoga in Maurik
Jan. E. Penraadstraat 12
mAuriK
✪ www.yoga-in-maurik.nl

Buddha Balance
noorderhaven 27/1  GroninGEn
✪ www.buddhabalance.nl

Stichting de roos
P.c. hooftstraat 183 AmstErdAm
✪ www.roos.nl

sPirituElE cEntrA

Yoga Maya
Vijverhofstraat 47  rottErdAm
✪ www.yogamaya.nl

Mariës YogA
zevendreef 30-85  wiJchEn
✪  www.yogawijchen.nl

kyo jitsu Balance
sint laurentiusstraat 22  GElliK  
✪ www.kyojitsu-balance.be

La Bahia
dendermondesteenweg 913
9070 dEstElBErGEn
✪ www.bahia-lifestyle.com

Flow Yoga Leiderdorp splinterlaan 
154c  lEidErdorP
✪ www.flowyogaleiderdorp.nl

Adhara-Yoga
Ank van de moerdreef 23
ArnhEm
✪ www.adhara-yoga.nl

Het Zentrum
Albardastraat 16  AAdorP
✪ www.hetzentrum.com

Yoga Asanaki
Borgercompagnie 227
BorGErcomPAGniE
✪ www.yoga-asanaki.nl

IntU YogA
Beekstraat 18  EPE
✪ www.intuyoga.nl

Yogaplace
st. maartenslaan 36  
mAAstricht
✪ www.yogaplace.nl

kleine Zee Yoga & Massage
notweg 29 BErGEn
✪ www.kleinezee.nl

na-ohm-i yoga
Palissander 312 dordrEcht
✪ www.naohmi-yoga.com

de Hatha yoga experience 
Panterkaan 18
son En BrEuGEl
✪ www.dehathayoga-experience.
nl

Yoga innerwork
Kleverlaan 9B   hAArlEm
✪ www.yogainnerwork.nl

nandita|Body & Mind Centre 
1e van leyden Gaelstraat 286 
VlAArdinGEn
✪ www.nandita.nl

Yoga-opleiding Amitabha 
MindyourBody
nieuwstraat 55, dEVEntEr
✪ www.yoga-opleiding.com

praktijk en yogaschool 
de toermalijn
oostdijk 49  sommElsdiJK
✪  www.praktijk-
detoermalijn.nl

Samsara Yoga opleiding
slingeraklaan 152  utrEcht
✪ www.samsara.nl

Saswitha opleiding voor 
Yoga en wijsbegeerte
Prof. Bronkhorstlaan 10
BilthoVEn
✪ www.yoga-saswitha.nl

docentenopleiding 
Yoga & vedanta  doorn
✪ www.yoga-
docentenopleiding.nl

 
 
 

 
Stichting Raja Yoga Nederland 

www.raja-yoga.nl.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting raja Yoga nederland
schouwstede 1 d 
niEuwEGEin

✪ www.raja-yoga.nl

Yogaschool ron van der post
niJmEGEn/GroninGEn/
PArAmAriBo
✪ www.yogastudie.nl

de Yoga Studio
langeweg 316 zwiJndrEcht
✪ www.yogazwijndrecht.nl

tineke de Louw
Klapstraat 7   AFFErdEn

Centrum voor yoga & stilte
Velduil 8   niEuw BErGEn
✪ www.yoga-bergen.nl

Yoga en meer!
Jacoba van Beierenlaan 55
lEidErdorP
✪ www.yogaenmeer.nl

Yogacentrum tilburg – 

Yogacollege tilburg

dudokhof 79-01 tilBurG
✪ www.yogacentrum-tilburg.nl

Studio Hillegersberg
minstreelstraat 40  rottErdAm
✪ www.studio-hillegersberg.nl

Yogapraktijk C’est la vie

hoofdstraat 97  hErVEld
✪ www.cestlavieyoga.nl

Yoga Studio kampen
Voorstraat 20 KAmPEn
✪  www.yogastudiokampen.nl

Inger van genderingen
Yogastudio
zwerfkei 7 mAldEn 
✪ www.yogasan-inger.nl

Hot Yoga studio Leeuwarden 
Emmakade 59  lEEuwArdEn
✪ www.thesweatseries.nl

Maaike Chavanu/Yogabindu
hogeweg 1  lAnGEnBoom
✪ www.yogabindu.nl

tHe eSSenCe oF LIFe
centrum voor Bewustzijn
haven 2B lissE
✪ theessenceoflife.nl

Yoga met Lea
✪ www.yogametlea.nl

Yogapraktijk pUUr
Ackersdijckstraat 8
‘s-hErtoGEnBosch
✪ www.puuryoga.nl

vita-Yoga 
Jacobus deckersstraat 100
EindhoVEn
✪ www.vita-yoga.nl

Yogacentrum Luna
haviksdonk 44  VEGhEl
✪ www.yogacentrumluna.nl

rita vos Yoga Samtosha  
Kallenkote 21 KAllEnKotE
✪ www.ritavos.nl

Marjoleine diemel
zegge 16 nootdorP
✪ www.marjoleinediemel.com

YogAbijhetpark
Blauwkapelse weg 115 
utrEcht 
✪ www.yogabijhetpark.nl

Yogadreams
Vinkenstraat 36a zAAndAm
✪ www.yogadreams.nl

Yoga aan de vecht
Vechtoever 49  utrEcht
✪ www.yoga-aan-de-vecht.nl

the Centre of Body & Mind
hoofdstraat 197a sAssEnhEim
✪ www.centrebodymind.nl

+Yoga
Amandelgaarde 1G
hEndriK ido AmBAcht
✪ www.plusyoga.nl

oVEriJssEl

drEnthE

zuid hollAndnoord hollAndGEldErlAnd

GroninGEn

Yogafemina
oude Almeloseweg 13
oldEnzAAl
✪  www.yogafemina.nl

Yoga en Meditatie 
peel en Maas
Pastoor van Bastenbaten-
burg-laan 45   BErinGE
✪ www.ympm.nl

zuid hollAnd

FriEslAnd

noord hollAnd

utrEcht

Yogajuf janssen
Van millenstraat 2  VEnlo
✪ www.yogajufjansen.nl

Yoga - pilates rotterdam
wormserstraat 30
rottErdAm
✪ www.yoga-pilates.nl

Yogastudio rijswijk
Geestbrugweg 38 
riJswiJK (zh)
✪ www.yogastudiorijswijk.nl

elements Yoga
Paktuinen 23B   EnKhuizEn

✪ www.elementsyoga.nl

GEldErlAnd

Cordium, Centrum voor groei 
en ontwikkeling
de ruyterstraat 65  niJmEGEn
✪ www.cordium.nl

Yoga mudra
stationsstraat 3  sPiJKEnissE
✪ yoga-mudra.nl

zEElAnd

BElGië

noord hollAnd

Yoga Lingewaard

Groenestraat 2 hAAldErEn

✪ www.yogalingewaard.

webklik.nl

Asha Yoga Studio
raoul wallenbergplein 4
nAAldwiJK
✪ www.ashayoga.nl

Mind Your Body
wethouder Jansenlaan 340
hArdErwiJK
✪ www.mindyourbodyfitness.nl

Yogaschool Ajna tempel
merel 415   hEEmsKErK
✪ www.ajnatempel.nl

noord-BrABAnt

GEldErlAnd limBurG oPlEidinGEn

Yoga Studio engel

Passage 6  schAGEn
✪ www.yogastudioengel.nl

Yoga Studio Aravinda

Passage 6    schAGEn
✪ www.yogastudioschagen.nl

junayoga 
Abellalaan 1  hillEGom
✪ www.junayoga.nl

zuid hollAnd

Yoga Maarssen
nassaustraat 16.2 mAArssEn
✪ www.yogamaarssen.nl

www.YogAkrAnt.nL   Voor jezelf, de ander en de wereld

Yoga-Fit
Bierstraat 123 A  rottErdAm
✪ www.yoga-fit.nl

Senso2Assist
wollegras 23   soEst
✪ www.senso2assist.nl

Yoga Sadhana - City Yoga 
retreat vlissingen
sint Jacobsstraat 8
VlissinGEn
✪ www.yogasadhana.nl

Yoga-centrum Libra       
Buizerd 13 sint oEdEnrodE
✪ www.yogacentrumlibra.nl

Yogamovement
Anne kanters Yoga 
lessen-Bijscholingen-work-
shops-weekenden-Vakanties 
uBBErGEn
✪ www.yogamovement.nl

Yoga Yuga
Prinsenstraat 20 AlmElo

✪ www.yogayuga.nl

Marga’s Yoga rotterdam
nieuwe langeweg 89 
hooGVliEt GAdErinG
✪ www.margasyogarotterdam.nl

de Yogawereld 
Kennemersingel 17
AlKmAAr
✪ www.deyogawereld.nl

new Health Centre
Kleinzand 151   snEEK
✪ newhealthcentre.com

Isa Yoga veendam
museumplein 5F VEEndAm
✪  www.isayoga.nl

utrEcht

FlEVolAnd

Yoga-studio Susumna
newtonstraat 54  niJmEGEn
✪ www.susumna.nl

pratyak Caitanya, School 
voor raja Yoga en intuïtieve 
ontwikkeling
A.w. Grootestraat 6
hEEmsKErK
✪ www.caitanya.nl

BoerderijYoga en B&B de witte 
raaf, yogaweekenden  / retraites
compagnonsweg 56 
rAVEnswoud
✪  www.boerderijyoga.nl

Yogaschool dekyi Öbar
socratesstraat 182 APEldoorn
✪ www.hayoga.nl

YogaYvonne
lambertus hortensiuslaan 13E 
nAArdEn
✪ www.yogayvonne.nl

Yoga2all 
dwarsdijk 6  ommEn

✪ www.nieuw.yoga2all.nl

3Ho nederland
Korte haaksbergerstraat 44
EnschEdE

✪ www.3honederland.nl

wanderlust yoga
Velperweg 95 ArnhEm
✪ www.wanderlustyoga.nl

green Central
de Binderij 9 AlmErE
✪ www.greencentral.nl

Arhanta Yoga Ashrams
indiA | thE nEthErlAnds
✪ www.arhantayoga.org

Yogaspots
Adriaan dorsmanstraat 18
noordwiJK
✪ www.yogaspots.nl

noord-BrABAnt

Yoga038 
mimosastraat 1  zwollE
✪ www.yoga038.nl

oVEriJssEl

Yoga Into the Center
larikslaan 6   lEusdEn
✪ www.intothecenter.nl

Zense Yoga
Keern 33G, hoorn
✪ www.zenseyoga.nl

Yoga now! 
heemradenlaan 30 
iJssElstEin
✪ www.yoganow.nl

Art of Movement
Eemnesserweg 107 
hilVErsum
✪ www.artofmovement.nl

de Yogatuin goirle
Yoga, kinderyoga & Mindfulness

Kennedylaan 58  GoirlE (nB)
✪ www.deyogatuin-goirle.nl 

Yogastudio ‘in Balans’
Keysers Plaet 1023,
JuliAnAdorP
✪ www.yogastudioinbalans.com

piith - zeg maar pit
laarderweg 65   Bussum
✪ www.piith.nl

Yoga met Maaike
raadhuisdijk 12 mAAsBommEl
✪ www.yogametmaaike.nl

Yoga-en
zaagmolenstraat 98 unit J
lEidschEndAm-VoorBurG
✪ www.yoga-en.com

Studio Yoga-Surya
iJsdans 32
cAPEllE AAn dEn iJssEl
✪ www.yoga-surya.com

Yoga puur Breda
mauritsstraat 12, BrEdA
✪ www.yogapuurbreda.nl

Yoga-4U
mark 36     drontEn
✪ www.yoga-4u.nl

Yoga studio namasté
Adres: zomertaling 27 wiJchEn
✪ www.yogastudionamaste.nl

de Yoga Studio
scherpakkerweg 9c 
EindhoVEn
✪ www.deyogastudio.nl

YogaHuis oldenzaal 
zandbreeweg 10a, oldEnzAAl 
✪ www.yogahuis-oldenzaal.nl

Samyama raja Yoga School
door de iyF erkende 1 en 3-jarige 
opleidingen raja yoga

Valkeveenselaan 15 A  
nAArdEn
✪ www.samyama-yoga.nl

Het Zonnerad Hengelo 
langestraat 99   dEldEn
✪ www.hetzonnerad.nl

Yogaprana
noorddijk 82  wormErVEEr
✪ www.yogaprana.nl

YAM Yoga Amerongen
imminkstraat 1a, Amerongen
✪ www.yoga-amerongen.nl

Sandrasana Yoga & reiki
Kadijk 4   hEEmstEdE
✪ www.sandrasana.nl

karibu Yoga Breda
Bastionstraat 13   BrEdA
✪ www.karibuyoga.nl

D E L I G H T  AC A D E M Y
✪ www.delightyoga.com

noord-BrABAnt

Yoga in Beweging vlijmen
de Akker 34d VliJmEn
✪ www.yoga-in-beweging.nl

Sukha texel
schilderweg 208a
oudEschild / tExEl
✪ www.sukhatexel.nl

Yoga met Lef!
rusthoflaan 56   rottErdAm
✪ www.yogametlef.nl

Spring wellness
Veurseweg 8a VoorschotEn
✪ www.springwellness.nl

Het gouden Huis
dr. weitjenslaan 14  PoEldiJK
✪ www.hetgoudenhuis.nl

tai Loi Sound & Silence Farm
Gein-noord 78   ABcoudE
✪ www.tailoi.nl

YogA MAASSLUIS
nijverheidstraat 4a mAAssluis
✪ www.yogamaassluis.nl

de yogazaak
spyridon louisweg 151
AmstErdAm
✪ www.deyogazaak.com

Hearthouse 
huizerweg 54, Bussum
✪ www.hearthouse.nl

Yoga on the go 
Bogaardslaan 14B  uGchElEn
✪ www.yoga-on-the-go.nl

zuid hollAnd

Aphrodite Lifestyle Yoga en 
Bewustzijn
lagedijkerweg 13r schAGEn
✪ www.aphroditelifestyle.nl

noord hollAnd

By Heart Yoga 
Flevostraat 56  PurmErEnd
✪ www.byheartyoga.nl

victorieplaza
terborchlaan 311  AlKmAAr
✪ www.victorieplaza.nl

Yoga-xs 
loostraat 25 loo
✪ www.yoga-xs.nl

Yogastudio SuZon 
Kerklaan 6, moordrEcht
✪ www.suzon.nl

Shivayoga 
Paul Krugerstraat 23 oostErBEEK
✪ www.shivayoga.nl

Yoga & More
rozenstraat 2A en slotlaan 
136A zEist 
✪ www.yogamore.nl

Yoga Berlicum 
wichard van Pontlaan 19
zAltBommEl
✪ www.yogaberlicum.nl

Studyopi
Ennekerdijk 37   BornE
✪  www.studyopi.nl

Marian Sloot Yoga
didamseweg 32a   loErBEEK
✪ www.marianslootyoga.nl

dalilah Integrale Yoga & 
Meditatie
stalstraat 23a   GoEs
✪ www.dalilah.nl

Yoga oldenzaal 
harbertweg 1  BEuninGEn
✪ www.yoga-oldenzaal.nl

Care For present
Grootoort 90 
BroEK oP lAnGEdiJK
✪ www.careforpresent.com

Innerwise Yoga
innerwise yoga is een onderdeel van 

Academie voor gevoel.

schoolweg 7 limmEn
✪ www.academievoorgevoel.nl 

Studio vandaan 
oudegracht 328 a/d werf
utrEcht
✪ www.studiovandaan.nl

Ayurdaay nilayam opleiding tot 
Ayurveda therapeut (300 uur)
hengelo-Assen-Amersfoort-
leeuwarden-Groningen
✪ www.ayurveda-hengelo.com

Studio 44
Burgwal 44  hAArlEm
✪ www.studio44haarlem.nl

Lithayoga 
Korte kleverlaan 26
BloEmEndAAl
✪ www.lithayoga.nl

Yoga Buddhi
leemskuilen 12
wEstErhoVEn 
✪ www.yogabuddhi.nl

Yogapraktijk LeeF
tentstraat 3    VAAls
✪ www.praktijkleef.nu

Yoga & More Maastricht
niels Bohrstraat 32
mAAstricht
✪ www.yogaandmore-
maastricht.nl

goderrein Heilpraktijk  & 
Spiritueel LifeCoach 
Klein Berghemmerweg 20 
ulEstrAtEn - mEErssEn
Praktijkruimte in Puth (Geleen) 
✪ www.goderrein.com 

Soulshinestudio
rijneveld 43 BosKooP
✪ www.soulshinestudio.nl

gAIA House of Yoga Almere 
Giraffeweg 10 AlmErE 
✪ www.gAIAHouseofYoga.com

Flow Motion massage 
de Blankvoorn 20
BErGschEnhoEK
✪ www.flowmotionmassage.nl

J.P. santeeweg 88   niEtAP
✪ www.yoga-leek-roden.nl

Alfa Balans Yoga & Yoga therapie
stellingmolen 122 PAPEndrEcht
✪ www.alfabalans.nl

Yoga praktijk empel
Breeakkers 27  EmPEl
✪ www.yogapraktijk-empel.nl

Bij Hanneke
Venediën 25  PurmErEnd
✪ www.bij-hanneke.nl

praktijk Salacia
omanstraat 58 dElFt
✪ www.salacia-delft.nl

ervaar! Yoga Cuijk
hantert 6    st. AGAthA
✪ www.ervaaryoga.nu

Sama centrum - 
welkom bij jeZelf
wilhelminastraat 13
miJnshEErEnlAnd
✪ www.samacentrum.nl

Yogavisie 
sPAnBroEK
✪ www.yogavisie.nl

Anita kool Yoga & Massage
AlKmAAr En BErGEn
✪ www.yoga-anitakool.nl

Yoga & Meditatie Mieke van 
wersch
hofdwarsweg 57   GElEEn
✪ www.yogageleen.nl

Yogastudio Het Zonnepad
oude dordsedijk 21
KlAziEnAVEEn
✪  www.zonnepad.nl

FLowoHY Let’s F.L.o.w!
Burgemeester de withstraat 2 
dE Bilt  Ingang aan de Tuinstraat

✪ www.flowohy.com

Yoga Scholing (vYn): 
intensieve yoga scholing en 
erkende bijscholingen. 
mAArssEn
✪ www.yogamaarssen.nl

Yogadaya 
Europaweg 99 (Gebouw oKc)
hElmond
✪ www.yogadaya.nl

Yoganoord
dorpsstraat 50  oostErhout
✪ www.yoganoord.nl

njoYoga
Fitnesspad 1   sPiJKEnissE
✪ www.njoyoga.nl

Yogacentrum vlaardingen
Buizengat 10  VlAArdinGEn
✪ www.yogavlaardingen.nl

Studio Yoga suits you
oude sluis 14 niEuwEGEin
✪ www.yogasuitsyou.com

Yogaclass voorschoten, 
praktijk voor Yoga, reiki, Adem 
& ontspanning 
Bertus van Akenlaan 121 
VoorschotEn
✪ www.yogaclass.nl

green Spirit Yoga
dwinGEloo
✪ www.greenspirityoga.nl

one Yoga Antwerp
ullensstraat 2  AntwErP
✪ www.oneyogaantwerp.com


