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

partnerS/distributeurs

Yogacentrum Leeuwarden
Floris Versterstraat 2 
leeuwarden
✪ www.yogacentrumleeuwarden.nl

Yogacentrum Lotus
Vliegdenweg 6B Bussum

✪ www.yogalotus.nl

Yoga Berry 
JvdVondellaan 70 deVenter
✪ www.yogaberry.nl

Lotus Body Work
oude Bocheltsebaan 7
winterswiJk – woold
✪ www.lotusbodywork.nl

De Studio
emmakade 59 leeuwarden
✪ www.masyoga.nl

Soul Surf Yoga
Hoogstraat 25   HarlinGen
✪  www.yogaharlingen.nl

akasha yoga & Massage
Bilderdijkstraat 78   utrecHt
✪ www.studioakasha.nl

Yogacentrum Zevenaar
schievestraat 15   ZeVenaar
✪ www.yogacentrumzevenaar.nl

Yogastudio Santpoort
narcissenstraat 1F
santpoort-noord

✪ www.yogastudiosantpoort.nl

Sanayou
molenweg 38  Heerde
✪ www.sanayou.com

Well with Yoga
Zaagstraat 10 HenGelo 
✪ www.wellwithyoga.nl

ananda Yoga
Boomberglaan 18  HilVersum
✪ www.anandayoga.nl

Bindi
Bergstraat 6  amersFoort 
✪ www.bindi.nu 

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

Kom thuis bij jezelf
wilhelminastraat 2  

✪ www.komthuisbijjezelf.nl

tadasana Yoga
Banckspolder 15  HooFddorp
✪ www.tadasana.nl

energyflow
w.m dudokweg 54
HeerHuGowaard
✪  www.energyflow.nl

the Land of now
Veenweg 9  siddeBuren
✪ www.thelandofnow.com

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

Yoga twenterand
paterswal 12
VrieZenVeen oVeriJssel   
✪ www.yogatwenterand.nl 

Kiyojo
schreursweg 10 Holten
✪ www.kiyojo.nl

KiYojo
levenskracht in beweging

Glow Yogastudio Haarlem
nieuwe Groenmarkt 35
Haarlem
✪ www.glowyogastudio.nl

Souljoy Yoga
oude dijk 21    den andel
✪  www.SouljoyYoga.nl

YOGanIna
de oude Veiling 1c  ZwaaG
✪ www.yoganina.eu 

Sarvata / Centrum voor 
Gezondheid en Welzijn
schependomlaan 17e
niJmeGen
✪ www.sarvata.nl

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

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

ashtanga Yogaschool Woerden-
Culemborg
kievitsstraat 40   woerden
✪ www.yogawoerden.nl

Yogaschool roxZen 
Hoofdstraat 170 
santpoort-noord
✪ https://roxzen.nl

Lotuszen Onthaastingstudio
Belvederelaan 25   Zwolle
✪ www.lotuszen.nl 

ahimsa-Yoga & Balans
westerBork
✪ www.yogawesterbork.
wordpress.com

Yogatoday
achtergracht 16  weesp
✪ www.yogatoday.nl

elk yoga experience
Yoga in Maurik
Jan. e. penraadstraat 12 maurik
✪ www.yoga-in-maurik.nl

Mariës YOGa
Zevendreef 30-85  wiJcHen
✪  www.yogawijchen.nl

adhara-Yoga
Zeelandsingel 40   arnHem
✪ www.adhara-yoga.nl

Yoga innerwork
kleverlaan 9B   Haarlem
✪ www.yogainnerwork.nl

tineke de Louw
klapstraat 7   aFFerden

Inger van Genderingen
Yogastudio
Zwerfkei 7 malden 
✪ www.yogasan-inger.nl

pure Yoga Studio 
eebuurt 14  leeuwarden
✪ www.thesweatseries.nl

YogaStudio21
kallenkote 21 kallenkote
✪ www.yogastudio21.nl

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

oVeriJssel

drentHe

noord HollandGelderland

GroninGen

Yogafemina
oude almeloseweg 13 oldenZaal
✪  www.yogafemina.nl

Friesland

noord HollandutrecHt

Gelderland

noord Holland

Yoga Lingewaard
Groenestraat 2 Haalderen
✪ www.yogalingewaard.
webklik.nl

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

Yogaschool ajna tempel
merel 415   Heemskerk
✪ www.ajnatempel.nl

Yoga Studio engel
passage 6  scHaGen
✪ www.yogastudioengel.nl

Yoga Studio aravinda

passage 6    scHaGen
✪ www.yogastudioschagen.nl

Yoga Maarssen
nassaustraat 16.2 maarssen
✪ www.yogamaarssen.nl

Senso2assist
wollegras 23   soest
✪ www.senso2assist.nl

De Yogawereld 
kennemersingel 17
alkmaar
✪ www.deyogawereld.nl

new Health Centre
kleinzand 151   sneek
✪ newhealthcentre.com

FleVoland

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

Yoga2all 
dwarsdijk 6  ommen

✪ www.nieuw.yoga2all.nl

3HO nederland
korte Haaksbergerstraat 44
enscHede

✪ www.3honederland.nl

Yoga038 
mimosastraat 1  Zwolle
✪ www.yoga038.nl

Yoga now! 
Heemradenlaan 30 iJsselstein
✪ www.yoganow.nl

art of Movement
eemnesserweg 107 
HilVersum
✪ www.artofmovement.nl

Yogastudio ‘in Balans’
keysers plaet 1023,
Julianadorp
✪ www.yogastudioinbalans.com

piith - zeg maar pit
Holistische groepspraktijk en 
yogacentrum
laarderweg 65   Bussum
✪ www.piith.nl

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

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

Yogaprana
noorddijk 82  wormerVeer
✪ www.yogaprana.nl

Sandrasana Yoga & reiki
kadijk 4   Heemstede
✪ www.sandrasana.nl

Sukha texel
schilderweg 208a
oudescHild / texel
✪ www.sukhatexel.nl

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

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

Yoga-xs 
Husselarijstraat 3   loo
✪ www.yoga-xs.nl

Yoga & More
rozenstraat 2a en slotlaan 136a 
Zeist 
✪ www.yogamore.nl

Studyopi
ennekerdijk 37   Borne
✪  www.studyopi.nl

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

Care For present
Grootoort 90 
Broek op lanGediJk
✪ www.careforpresent.com

Studio 44
Burgwal 44  Haarlem
✪ www.studio44haarlem.nl

Lithayoga 
korte kleverlaan 26
Bloemendaal
✪ www.lithayoga.nl

GaIa House of Yoga almere 
Giraffeweg 10 almere 
✪ www.GaIaHouseofYoga.com

J.p. santeeweg 88   nietap
✪ www.yoga-leek-roden.nl

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

Yogavisie 
spanBroek
✪ www.yogavisie.nl

anita Kool Yoga & Massage
alkmaar en BerGen
✪ www.yoga-anitakool.nl

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

Yoganoord
dorpsstraat 50  oosterHout
✪ www.yoganoord.nl

artemis, centrum voor body 
& mind
kamerlingh onneslaan 21a
iJsselstein
✪ www.artemisyoga.nl

Yoga Studio Heerde-epe 
Henriëtte lugt-wäckerlin
Burgemeester van walsemlaan 4   
epe ✪ www.yoga-heerde.nl

Yogabeach
schoolstraat 42 noordwiJk
✪   www.yogabeach.nl

drentHe

Sense of Living roderweg 7 
peiZe
✪ www.sense-of-living.nl

Yoga en meer Sjoukje Hoekstra
kortestreek 19  lemmer 
✪ www.yogasjoukje.nl 

MandY Movement and Yoga
Berkenlaan 25 BarneVeld
✪ www.Mandy.yoga

Yogastudio Groenlo
notenboomstraat 41 Groenlo 

✪ www.yogastudio-groenlo.nl

act in Move training & Coaching 
& Yoga.
Borculoseweg 88 neede
✪ www.actinmove.nl

OOK partner 
WOrDen?

psychologiepraktijk Meesters
Boekweitstraat 29 enscHede
✪ www.ppmeesters.nl

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

Liberty Yoga
korhoenderveld 159 cuiJk
✪ www.liberty-yoga-
pilates.nl

Yogastudio being Yoga
watersnip 9 
Berkel & rodenriJs
✪   www.beingyoga.nl

Yogatreasure
antonie van leeuwenhoekweg 17a
alpHen a/d riJn
✪   www.yogatreasure.nl

Bodhi yoga & mindfulness
Hoogstraat 29  rotterdam
✪  www.centrumbodhi.nl

Yoga Sitãrã
eikenlaan 61 B   spiJkenisse
✪ www.yogasitara.nl

Centrum Gaden Chokor Ling
kraaiendijk 14 HeiJninGen
✪  www.gadenchokorling.nl

passionforyoga
elektraweg 2d maassluis 
✪ www.passionforyoga.nl

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

azil Centrum voor Levenskunst
a.Jacobserf 316 dordrecht
✪ www.azil.nl

Maliva Yoga
Vrouw avenweg 656  den HaaG

✪ www.malivayoga.nl

praktijk Marneffe
weijen 77  nistelrode
✪ www.praktijkmarneffe.nl

Yogamundo
Jannewekken 19   ZierikZee
✪ www.yogamundo.nl

YOGAMUNDO

Zweiersdal inspireert
weverstraat 65  oosterBeek
✪ www.zweiersdal.nl

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

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

Joy of Yoga
oude liesselseweg 16  deurne
✪ www.yogadeurne.nl

Corpus novum
den Heuvel 3-30   oirscHot
✪ www.corpusnovum.nl

Yoga Swings 4 you 
pr Hendrikkade 94  katwiJk  
✪ www.yogaswings.nl

spirituele centra

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

De Hatha yoga experience 
panterlaan 18  son en BreuGel
✪ www.dehathayoga-
experience.nl

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

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

Maaike Chavanu/Yogabindu
Hogeweg 1  lanGenBoom
✪ www.yogabindu.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

the Centre of Body & Mind
Hoofdstraat 197a sassenHeim
✪ www.centrebodymind.nl

+Yoga
amandelgaarde 1G
Hendrik ido amBacHt
✪ www.plusyoga.nl

Zuid Holland

Yogajuf Janssen
Van millenstraat 2  Venlo
✪ www.yogajufjansen.nl

Zeeland

BelGië

noord-BraBant

limBurG

Junayoga 
abellalaan 1  HilleGom
✪ www.junayoga.nl

Zuid Holland

Yoga-Fit
Bierstraat 123 a  rotterdam
✪ www.yoga-fit.nl

Yoga Sadhana - City Yoga 
retreat Vlissingen
sint Jacobsstraat 8  VlissinGen
✪ www.yogasadhana.nl

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

De Yogatuin Goirle
Yoga, Kinderyoga & Mindfulness

kennedylaan 58  Goirle (nB)
✪ www.deyogatuin-goirle.nl 

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

De Yoga Studio
scherpakkerweg 9c eindHoVen
✪ www.deyogastudio.nl

Karibu Yoga Breda
Bastionstraat 13   Breda
✪ www.karibuyoga.nl

noord-BraBant

Yoga in Beweging Vlijmen
de akker 34d VliJmen
✪ www.yoga-in-beweging.nl

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

YOGa MaaSSLUIS
nijverheidstraat 4a maassluis
✪ www.yogamaassluis.nl

Zuid Holland

Victorieplaza
terborchlaan 311  alkmaar
✪ www.victorieplaza.nl

Yoga Buddhi
leemskuilen 12
westerHoVen 
✪ www.yogabuddhi.nl

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

Soulshinestudio
rijneveld 43 Boskoop
✪ www.soulshinestudio.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

Yogastudio Mieke van Wersch                         
rijksweg Zuid 164a  Geleen
✪ www.yogageleen.nl

Yogaclass Voorschoten, praktijk 
voor Yoga, reiki, adem & 
Ontspanning 
Bertus van akenlaan 121 
VoorscHoten
✪ www.yogaclass.nl

Yogastudio By Hillz 
Herenstraat 60
VoorHout
✪ www.yogabyhillz.nl

Livinyoga
Binnenhof 2a GraVe
✪ www.livinyoga.nl

LICHt Op YOGa
kruisstraat 53  eindHoVen
✪ www.lichtopyoga.nl

YOGabyJanssen 
Hinthamerstraat 74 den BoscH
✪ www.yogabyjanssen.com

Laan7
laan der 4 Heemskinderen 7 
Geldrop
✪ www.laan7.nl

prana en Yoga
Bijlestaal 46d 
Broek op lanGediJk 
✪ www.pranaenyoga.nl

Voor t 127,75 euro 
per jaar 4 x per 
jaar 60/70 kranten. 
tevens verschijnt uw 
website in de krant. 

stuur een mailtje 
met uw adres en 
logo naar: 
info@yogakrant.nl

Happiness Bergambacht 
YOGa-BODY-MInD 
raadhuisstraat 4 BerGamBacHt 
✪ www.happiness-
bergambacht.nl/yoga

Centrum de Zicht
de Zicht 21 Berkel enscHot
✪ www.centrumdezicht.nl

Yoga Yina
Beekstraatkouter 78 dronGen
✪ www.yina.be

Yoga Mula
Burgemeester van de 
Jagtkade 5  HelleVoetsluis
✪ www.yogamula.nl

essentials
de selliers de moranvillelaan 20   
2820 Bonheiden 
✪ www.essentials.center

Yoga lovers
Bekkerveld 1a, Heerlen
✪ www.yoga-lovers.nl

Yogaschool Yoga Capelle 
reigerlaan 251 & kanaalweg 37 
capelle aan den iJssel
✪ www.yoga-capelle.nl

Body and Beyond
Botterstraat 47 - lokaal 21 & 22
HuiZen
✪ www.bodybeyond.nl

niyama Yoga
Jamaicastraat 47, almere
✪ www.niyamayoga.nl

Yogastudio amrita
Haverstraat 44  nieuw Vennep
✪ www.yogastudioamrita.nl

Happy on the Move
maaslaan 6  sliedrecHt
✪ www.happyonthemove.nl

Yoga massage arnhem
arnoudstraat 31  arnHem
✪ www.yogamassagearnhem.nl
✪ www.zenboksen.nl

Jan Yoga
Vier Heultjes 513 
spranG-capelle
✪ www.janyoga.nl

Stralen Yoga Centrum
adres: Gansoyen 33 drongelen
✪ www.stralenyc.nl

De Yogatoko, praktijk voor Yin Yoga
amsteleindstraat 100  oss
✪ www.deyogatoko.nl     

Yoga De Bron
Jellemaweg 53   ZuidHorn
✪ www.yoga-debron.nl

proef je Balans 
westeinde 23  
roeloFarendsVeen 

✪ www.proefjebalans.nl

Blyksem 
ringweg 33   marrum
www.blyksem.nl

partners

Festina Lente Yoga 
kruisboog 30d, Houten
✪ www.festinalenteyoga.nl

Diwali Yoga anne Kanters
rijksstraatweg 37-74 uBBerGen
www.diwaliyogaonline.nl
✪www.DiwaliYoga.nl

YogaSway
spiegelstraat 2b  Bussum
✪ www.yogasway.nl

www.yogasway.nlSpiegelstraat 1b 1405 HT Bussum - 

Sterrenlicht
Haarstraat 6 GorincHem 
✪ www.sterrenlichtwinkel.nl

sHops

langebrug 73   leiden
kleine Houtstraat 92 Haarlem 
✪ www.yoga-specials.nl

✪ www.superyoga.nl

Yoga-opleiding amitabha 
MindyourBody
nieuwstraat 55, deVenter
✪ www.yoga-opleiding.com

Saswitha Opleiding voor 
Yoga en Wijsbegeerte
prof. Bronkhorstlaan 10
BiltHoVen
✪ www.yoga-saswitha.nl
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‘I never ever want to see you embarrased’, zei een lover eens tegen 
me. Ik vond het het liefste wat ik ooit had gehoord. Ik ging er over 
nadenken hoe vaak ik me schaamde: voor mijn lage stem, niet aardig of 
beschaafd genoeg te zijn, als ik iemand vergat te bedanken, voor mijn 
studentikoze huis, als een man me afwees en soms ook gewoon puur 
voor mijn grote, lange aanwezigheid. 

en nog steeds schaam ik me: voor de 
vlekken in mijn gezicht, het feit dat ik een 
alleenstaande moeder ben of voor een 
gemaakte spelfout. Maar ik ben niet de 
enige, drie miljoen nederlanders hebben 
last van chronische schaamte. 

Je doodschamen 
Schaamte is de emotie die het dichtst bij 
de dood staat. Schaamte is ondermijning 
van jezelf, schamen we ons, dan 
verdwijnen we een beetje, willen we 
door de grond zakken, nemen we zo min 
mogelijk ruimte in. Om geen schaamte 
meer te voelen gaan we steeds meer 
ontwijkend gedrag vertonen. en gaan we 
niet meer staan voor onze behoeften of 
voelen deze zelfs niet meer. Schaamte is 
ongezond.

Volgens psycholoog Silvan tomkins, 
gespecialiseerd in emoties, zijn er vier 
hoofd-reacties op schaamte:
1. terugtrekken: ‘ik wil er nu niet over 
praten’
2. Ontwijken: ‘vluchten’ in hoofd, externe 
afleiding of verdoving

3. Zelfverwijt: door zelfverlaging zelf 
controle houden
4. anderen aanvallen: vernederen en 
pesten van anderen

elza van Swieten richtte de website 
schaamte.info op.  elza: ‘Schaamte is 
geen angst voor afwijzing, het iS afwijzing 
van jezelf. daarom is schaamte de emotie 
die het dichtst bij de dood staat. Het is 
de meest uitputtende en pijnlijke emotie 
die er is. Het is vooral een gevecht met 
jezelf. Schaamte kan ontstaan door 
afwijzing of vernedering die plaatsvond 
in het verleden. Het kan dan lastiger 
worden je te verbinden, relaties aan te 
gaan of je kwetsbaar op te stellen isolatie, 
eenzaamheid, burn-out, depressie kunnen 
het gevolg zijn’.

Het schaamte chakra
elza: ‘de bevriezing van schaamte 
voelen we in het derde chakra, de 
zonnevlecht, Solar Plexus of Manipura 
chakra. Het chakra van onze relatie 
tot de buitenwereld. als we het gevoel 
hebben dat onze acties in de wereld niets 

bijdragen of er niet toe doen, dan voelt dat 
zwaar aan. Schade, negativiteit en pijn in 
het derde chakra weerhoudt ons er ook 
van om het hart chakra, het vierde chakra 
te openen. Bovendien saboteert het onze 
hogere chakra’s waardoor we blijven 
‘hangen’ in de lagere chakra’s. Het derde 
chakra fungeert daarmee als een soort 
kruispunt of poort’.

Overwin schaamte door het besef dat door 
je te schamen, je jezelf straft. Ontrafel 
en ontmasker de  schaamte. Want het 
akeligste is, je wijst jezelf af. Je ontzegt 
jezelf bestaansrecht. nu zoek ik vaak die 
grens van de schaamte op, door alleen 
naar de sauna te gaan of buiten op een 
bankje te gaan zitten. ik observeer de 
stemmen die opkomen. en laat ze voorbij 
drijven.
Saskia onck

Bron / schaamte.info / elza van Swieten

ScHaamte overwInnen

Stephan konrad niederwieser schreef met 
Schaamte, zonder schroom of gêne verder 
een boek over een van de laatste emoties 
waar nog een taboe op rust. 

Hier volgen zijn tips en oefeningen.

‘Schaamte behoort tot de pijnlijkste, meest 
verlammende en vervelendste menselijke 
gevoelens. Ongezonde schaamtegevoelens 
maken dat we gespannen en angstig zijn, en 
niet in staat om van het leven te genieten 
en onze energie volledig te gebruiken’. 
(Ostrofsky) 

daarom doen we er alles aan om onze 
schaamte niet waar te nemen. 
Hoe kun je omgaan met schaamte op het 
moment dat je het ervaart? deze twee 
oefeningen helpen je om schaamte op een 
gezonde manier te ervaren en verwerken.

1. In het hier-en-nu aankomen
Wanneer je nu schaamte ondervindt, 
gaat het in de meeste gevallen om een 
emotionele herinnering aan een vroegere 
gebeurtenis. een snelle manier om dit 
soort schaamte te boven te komen, is 
jezelf te aarden en jezelf in het hier-en-nu 
te oriënteren om zo de druk van de situatie 
weg te nemen. Voel de stoel waarop 
je zit en de grond onder je voeten. Het 
helpt sommige mensen hun onderarmen 

ScHaamte: Het SluiPende gif

Stichting raja Yoga nederland
schouwstede 1 d  nieuweGein
✪ www.raja-yoga.nl

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

Valkeveenselaan 15 a  
naarden
✪ www.samyama-yoga.nl

Yoga Scholing (VYn): 
intensieve Yoga scholing en 
erkende bijscholingen. 
maarssen
✪ www.yogamaarssen.nl

Dolfijn Wellness erkende 
Opleidingen
Jollenpad 6, amsterdam 
✪ www.dolfijnwellness.nl

Yogamoves
st. Janshovenstraat 1 utrecHt
✪ www.yogamoves.nl

Samsara Yoga Opleiding
korte Haven 125 scHiedam
✪ www.samsara.nl

Docentenopleiding 
Yoga & Vedanta  doorn
✪ www.yoga-
docentenopleiding.nl

Yogaschool ron van der post
niJmeGen/GroninGen/
paramariBo
✪ www.yogastudie.nl

namonamah opleiding tot 

yogadocent  oudeweg 22
westerBroek /GroninGen
✪  www.namonamah.nl

GaIa House of Yoga almere 
Docenten Opleiding raja Yoga
Giraffeweg 10 almere 
✪ www.GaIaHouseofYoga.com

YoGa opleidinGen

aDYOGInI YOGaStUDIO
martelarenstraat 43, 
3200 aarscHot
✪ www.adyogini.com

Ganesha-centrum voor Yoga 
en ayurveda
scheldestraat 50  alkmaar
✪ www.ganesha-centrum.nl

Studio YogaLOS
Yoga in winschoten & Het 
Hogeland. ook bijscholingen.
✪ www.yogalos.nl
✪ www.yogabijscholingen.nl

rustdooryoga
Burgemeester wallerstraat 115 
oldenZaal
✪ www.rustdooryoga.nl

www.stoelyoga-nederland.nl

Marjoleine Diemel
Zegge 16 nootdorp
✪ www.marjoleinediemel.com

Centrum heartful
rijksstraatweg 167
loenen aan de VecHt
www.centrumheartful.com

De Mindfulgids (onderdeel van 
De Mantelgids)
Breezand 1   lemmer
✪ www.demindfulgids.nl

noord-BraBant YoGa opleidinGen

Velans Yoga
keizerstraat 11F12   deVenter
✪ www.velans.nl


