
 

 

 

Yoga Retreat 
6 t/m 8 september 2019 

Zen4life neem je mee op reis naar een prachtige locatie in het noorden van Nederland 
waar je even helemaal bij kunt komen. Yoga helpt je om in het dagelijkse 
leven beter naar je lichaam te leren luisteren. Tijdens dit weekend kun je genieten 
van heerlijke yoga lessen, gezond eten (dat bereid wordt door onze eigen kok), 
inspiratie sessies, muziek en nog veel meer. We zullen er alles aan doen om jou na 
dit weekend geheel ontspannen, en misschien wel geïnspireerd los te 
laten om huiswaarts te keren. 

 

  



 

 

Locatie 

The land of Now 
Veenweg 9a 
9628TW Siddeburen 
Nederland 

    

Data 
Aankomst: donderdag 5 september 20:30 of vrijdag 6 september 13:00 
Vertrek: zondag 8 september 16:30 

Kamers en Prijzen 
De hotelkamers zijn voorzien van duurzame luxe boxsprings voor een comfortabele 
nachtrust, een klein bureautje en badkamer met douche en toilet. Linnegoed en 
handdoeken zijn inclusief. 

Kamer delen 2 personen €375.- p.p. 
Kamer voor jezelf 1 persoons €455.- p.p. 



 

 

Arriveren op donderdag 5 september vanaf 20:30 €55.- p.p. inclusief ontbijt en 
yogales op vrijdagmorgen. 

Het aantal éénpersoons kamers is beperkt. Boekingen geschieden op volgorde van 
aanmelding. Op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur(en) selecteren. 

Je kunt gezellig een kamer samen met je vriend(en/innen), medeleerlingen van de 
yogales of je partner te boeken en samen reizen! 

 

Reservering en annulering 

Na aanmelding ontvang je een factuur met het verzoek tot betaling van 50% van het 
Yoga Retreat binnen twee weken. Na ontvangst van dit bedrag is je reservering een 
feit. Uiterlijk zes weken voor aanvang van de yoga Retreat dient het restant bedrag 
voldaan te zijn. U ontvangt hiervoor een betaallink maar mag deze uiteraard ook zelf 
overschrijven. 

Kosteloos annuleren kan 31 mei 2019 of anders in overleg. 

• Bij annulering na 31 mei 2019 wordt 50% van het totaalbedrag in 
rekening gebracht 

• Bij annulering na 30 juni 2019 wordt 75% van het totaalbedrag in rekening 
gebracht 

• Bij annulering na 14 juli 2019 wordt 100% van het totaalbedrag in rekening 
gebracht 

 

 

 

  



 

 

Wat is inbegrepen  
• 13.5 uur Yoga voor alle niveaus indien u op donderdag arriveert 
• 12 uur Yoga voor alle niveaus indien u op vrijdag arriveert 
• 2 x overnachting indien u op vrijdag arriveert 
• 3 x overnachting indien u op donderdag arriveert 
• 1 x les met muzikale begeleiding (verrassing!) 
• 2 x ontbijt indien u op vrijdag arriveert 
• 3 x ontbijt indien u op donderdag arriveert 
• 3 x lunch (bij aankomst om 13:00-13:00 op vrijdag) 
• 2 x diner 
• Onbeperkt biologische koffie en thee 
• Het gebruik van een Yoga matrasje, Yoga blok, Yoga riem, rugrol en Yogastripje 

etc. 
• Deskundige begeleiding in de Yoga lessen van twee docenten 
• Maaltijden zijn vegetarisch en biologisch 
• De bedden zijn opgemaakt bij aankomst en er liggen handdoeken voor je klaar 
• Gratis Wifi 
• Gratis parkeergelegenheid 
• Gebruikt tuin en sauna 

 

Je bent geheel vrij in de invulling van het weekend, bijwonen van de lessen is 
vrijblijvend. 

Wat is niet inbegrepen 
• Transfer van en naar het verblijf 
• Neem extra mee, naar behoefte meer handdoeken 
• Reis en/of annuleringsverzekering 
• (Vlies) dekentje of grote handdoek voor op de yogamat 

 
 

Parkeren 
Er is voldoende parkeergelegenheid bij de locatie. 
 

  



 

 

Schema Retreat      

Dag 1 donderdag 

• 20:30 Aankomst (optioneel) 
• Eigen invulling, gebruik van de sauna, etc. 

Dag 2 vrijdag 

Ochtendprogramma (voor groep aankomst op donderdag) 
 

• 08:30 Start de dag met een heerlijk verzorgd ontbijt 
• 10:00 1.5 uur Yin Yoga (energieke yin) 

 
Middagprogramma 
 

• 13:00-13:30 Aankomst met een lunch 
• 15:00 1.5 uur Yin Yoga (De vijf elementen: Vuur) 
• 18:00 Diner 
• 19:30 1.5 uur Yin Yoga (De vijf elementen: Aarde) 
• 21:00 Tijd voor jezelf en elkaar of lekker vroeg onder de wol 

Dag 3 zaterdag 

• 08:30 Start de dag met een heerlijk verzorgd ontbijt 
• 10:00 1 uur Body Flow 
• 11:00 1.5 uur Yin Yang Yoga (De vijf elementen: Metaal) 
• 13:00 Lunch 
• 14:30 1.5 uur Yin Yang yoga De vijf elementen: Water) 
• 18:00 Diner 
• 19:30 1.5 uur Yoga met muzikale begeleiding 
• 21:00 Tijd voor jezelf en elkaar of lezen, wandelen, sauna, relaxen 

Dag 4 zondag 

• 08:30 Start de dag met een heerlijk verzorgd ontbijt 
• 10:00 2.5 uur Yin yoga met beleving van zintuigen 
• 13:00 Lunch 
• 14:00 1 uur Yin yoga (De vijf elementen: Hout) 
• 16:30 Einde Retreat, vertrekken met een voldaan gevoel richting huis 



 

 

 

Aanmelden Yoga Retreat 
Aanmelden kan via de volgende link: 
 
yogaretreat.zen4life.nl 

 
Na je schriftelijke aanmelding krijg je een bevestiging en is deze definitief na de 
betaling. Minimaal een maand voor aankomst dient het gehele bedrag te zijn voldaan.  
In bepaalde gevallen is gespreid betalen mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op. 

Heb je vragen stuur dan even een mailtje naar:  

info@zen4life.nl en we zullen je zo spoedig mogelijk reageren. 
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Meest gestelde vragen 

Ik heb weinig tot geen ervaring met Yoga, is dit weekend geschikt voor mij? 

Iedereen die met de intentie komt om fysiek, mentaal en emotioneel aandacht te 
schenken aan zichzelf is welkom. Daarbij hoef je niet specifiek ervaring te hebben 
met yoga. 

Ik kom alleen, is dit een probleem? 

Nee absoluut niet. De mix van mensen die meedoen aan de weekenden is vaak erg 
verschillend. Sommige mensen komen alleen en andere mensen komen samen met 
iemand anders, bijvoorbeeld een stel, twee vriendinnen of een moeder en een dochter. 
Zowel voor mensen die alleen, als samen komen, is er dus een plek! 

Hoe groot is de groep tijdens het weekend? 

De groep zal minimaal 12 en maximaal uit 25 deelnemers bestaan. 

Is het weekend ook voor mannen? 

Ja zeker. De eerste yogi’s waren mannen en zo zijn er meerdere grootmeesters in 
Yoga land. 

Wat is Yin-Yang en hoe ziet dit er in yoga uit? 

Als je Yin en Yang yoga wilt begrijpen, is het belangrijk om de twee concepten Yin en 
Yang te begrijpen. Dit zijn twee tegenovergestelde krachten in de natuur. Zij bevinden 
zich niet alleen in de natuur om ons heen, maar ze zijn ook aanwezig in ons lichaam 
en onze geest. Yin staat voor langzaam, zacht, passief en koud. Het wordt 
geassocieerd met water, aarde, maan, vrouwelijkheid en de nacht. Yang staat voor 
snel, hard, actief en hitte. Het wordt geassocieerd met vuur, zon, mannelijkheid en de 
dag. De twee concepten zijn tegenpolen van elkaar, maar tegelijkertijd vullen ze 
elkaar aan en zouden ze in balans en harmonie moeten zijn. In yoga zien we het 
verschil tussen Yin en Yang in de beoefening van de asanas. Sommige yogahoudingen 
zijn actief en energiek en activeren Yang. Passief, zittend, liggend en kalmerende 
yogahoudingen activeren Yin. 

 

  



 

 

Wat is body-flow? 

BODYFLOW is een Yoga, Tai Chi en Pilates workout waarbij je flexibiliteit en kracht 
opbouwt en geeft je een gevoel van rust en kalmte. Gecontroleerde ademhaling, 
concentratie en een zorgvuldig gestructureerde series van stretches, bewegingen en 
houdingen op hedendaagse muziek creëren een holistische workout die het lichaam 
in een toestand van harmonie en balans brengt. 

Wat zijn de vijf elementen? 

 

 

In de traditionele Chinese filosofie onderscheidt men vijf elementen. De Chinezen 
gebruiken deze als classificatie voor alle natuurlijke fenomenen. De vijf elementen 
worden toegepast in de Feng shui, astrologie, traditionele Chinese geneeskunde, 
muziek, vechtsporten en militaire beslissingen. Ook worden de elementen 
geassocieerd met emoties, smaken, kleuren, organen en windrichtingen. Elk seizoen 
staat onder invloed van een element waarbij de Chinezen de nazomer als het vijfde 
(Aarde)seizoen beschouwen. In de Japanse filosofie worden Aarde, Water, Vuur, Wind 
en Leegte als de vijf elementen beschouwd. 

 



 

 

 

De Chinese term voor de vijf elementen is Wu Xing. Wu betekent vijf en Xing ‘lopen’ of 
‘bewegen’. Er is dus sprake van een proces en Wu Xing gaat dus om vijf soorten 
processen. De vijf elementenleer omvat een systeem met overeenkomstige patronen 
waarin gebeurtenissen naar hun activiteit kunnen worden onderverdeeld. Het element 
Hout wordt geassocieerd met actieve functies die in een fase van groei verkeren. 
Vuur geeft die activiteiten aan die hun hoogtepunt bereikt hebben en snel in kracht 
zullen afnemen of een rustperiode in gaan. Metaal staat voor de activiteiten die 
aflopen. Water geeft de activiteiten aan die de diepste rust hebben bereikt en 
binnenkort hun activiteiten een andere richting zullen geven. Aarde ten slotte geeft 
evenwicht en neutraliteit aan. In zekere zin fungeert Aarde als een buffer tussen de 
andere activiteiten. 

De vijf elementen verhouden zich tot elkaar in een cyclus van creatie en vernietiging. 
In de tijd ontstaan veranderingen door de wisselwerking tussen de vijf elementen en 
de energiestroom tussen Yin en Yang. 


