
Yoga/meditatie workshops
           

4 10.00-11.00 uur Martine Bruin - “Open your Heart”
Liefde voor een ander begint met liefde voor jezelf. Tijdens deze dynamische vinyasa 
yoga workshop wordt aandacht besteed aan het openen van het borstgebied, schouders 
en bovenrug. We gaan dieper in op de asana’s (houdingen) die dit gebied openen. 
Na deze workshop ervaar je meer ruimte in je lichaam, voel je je lichter en voel je de 
liefde stromen. Geschikt voor iedereen. Meer info: www.glowyogastudio.nl

4 11.15-12.15 uur Anneke van Bokhoven - “Zelfliefde”
Ken, herken en omarm jezelf.
Tijdens deze yoga les, connecten we ons fysieke lichaam met ons emotionele lichaam.
Onderzoeken we onze emoties in de verschillende asanas.
Accepteren we dat wat is, komt en weer verdwijnt..... en relax!
Geschikt voor iedereen. Meer info: www.balanns.nl
  
4 12.30-13.30 uur Annie Schilstra: Workshop met een warm hart - “Mindful in 
balans”
We ervaren de wereld niet zoals die werkelijk is, maar zoals wij denken dat die is. Juist 
ons denken is gericht op problemen uit het verleden welke we willen voorkomen in de 
toekomst. Vandaar dat we vooral piekeren over problemen en vervelende situaties. 
Door dat dominante denken missen we vele mooie momenten. Gelukkig vertelt ons 
lichaam hoe het daadwerkelijk met ons gaat. Wanneer je met een warm hart naar je 
ervaringen kunt kijken beleef je het leven zoals het bedoeld is, mooier!

Tijdens deze workshop maak je kennis met Mindfulness en oefen je om met liefdevolle 
aandacht naar jezelf te kijken. Je gaat aan de slag met de vragen: hoe is het nu echt 
met mij en wat brengt mij uit balans? 
Geschikt voor iedereen. Meer info: www.mic-mensincommunicatie.nl
 
4 13.45-15.15 uur Claudia van der Tier - “Elemental Summer Flow”
Aarde, water, vuur en lucht. De 4 elementen vormen de basis van ons bestaan. In deze 
vloeiende Prana Vinyasa Yoga workshop duiken we dieper in de kracht en energie van 
deze elementen. Speel met de energie en krachten van de natuur en breng balans en 
harmonie in je lichaam en geest! Geschikt voor iedereen met yoga ervaring (geen 
beginners). Meer info: www.glowyogastudio.nl
  
4 15.30-16.30 uur Riki Smits - “In contact met jezelf”
Een fijne Gentle SlowFlow les waarin de focus ligt op poses die je lichaam openen om 
de ruimte te (her)ontdekken die er altijd al voor je geweest is, de ruimte voor zachtheid 
en liefde voor jezelf. Geschikt voor iedereen. Geschikt voor iedereen. 
Meer info: www.denieuweyogaschool.nl en www.tula-amsterdam.nl

4 16.45-18.15 uur Claudia van der Tier - “Restore your Prana” 
In deze zachte, vloeiende yogales staat ontspanning centraal. We bewegen in een rustig 
tempo door de diverse houdingen heen om Prana, levensenergie, te laten stromen en 
een harmonie te creëren tussen lichaam en geest. Laat je meevoeren door het medita-
tieve ritme, laat de drukte van de dag achter je en breng je lichaam en geest naar een 
diepe ontspanning. Geschikt voor iedereen. Meer info: www.glowyogastudio.nl
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lezingen
           

4 10.00-11.00 uur Daniëlle van den Stoom - “Happy met Ayurveda”
Als jij ook in de war bent over wat nou echt een "healthy lifestyle" is, is deze lezing voor 
jou! In tegenstelling tot vele gezondheidshypes die komen en gaan houdt  Ayurveda 
rekening met hoe uniek jij bent. En geeft het dus op maat gemaakte lifestyle-adviezen. 
Wat voor de een “gezond” is kan voor de ander volgens Ayurveda “vergif” zijn. Deze 
persoonlijke aanpak maakt Ayurveda tot een bijzondere en hele complete natuurlijke 
levensstijl. Daniëlle laat je zien dat deze 5000 jaar oude wijsheid niet ingewikkeld hoeft 
te zijn en jou kan helpen aan een betere spijsvertering, meer energie, rust in je hoofd 
en een lichaam waarin jij je lekker voelt. Meer info: www.thesoulfoodcompany.com

4 11.30-12.00 uur Péronne Ewijk - “De vijfde tarot”
Péronne geeft tarot readings welke zij combineert met een energetische behandeling. 
Hiervoor werkt zij met de kaarten van “De vijfde tarot”. Deze kaarten zijn ontwikkeld 
om ons te herinneren aan ons ware potentieel. Vanuit licht en liefde. Vanuit de bron.  
Péronne laat je tijdens deze korte lezing kennismaken met deze kaarten en licht toe hoe 
deze je kunnen ondersteunen en helpen de weg te wijzen.  

Nieuwsgierig geworden? Tijdens het festival kun je voor een mooie festivalprijs een 
sessie bij haar boeken om dit zelf te ervaren. Meer info: www.levenvanuitdebron.nl

4 12.30-13.30 uur Claudia Lucardie - “Food your Mood: Ontdek jouw 
ingrediënten voor meer energie & levenslust”
In deze belevenis laat Claudia je als creative chef en firestarter horen, zien, proeven en 
voelen hoe 't bewuster gebruiken van je ZINtuigen jou meer ZIN oplevert. Hoe open 
zintuigen zorgen voor een open mind en open hart. Hoe ‘t levenslust aanwakkert. De 
energie van mogelijkheden losmaakt. Omdat ze de ingang zijn naar je diepste verlan-
gens, je kracht, positieve energie en pure levenslust.

Dat lijken we massaal vergeten. We zitten allemaal veel in ons hoofd. In angst. Op de 
automatische piloot. Kijken met weinig verwondering, aandacht, liefde en openheid 
naar onszelf en de wereld. Terwijl die waarden (die open zintuigen, open mind en open 
hart) juist zorgen voor de mooiste en magische momenten in je leven, in je werk, in je 
relaties.

Dat is waar haar eetbelevenissen over gaan en waar deze workshop over gaat: Claudia 
wil jullie inspireren en bewegen om met open zintuigen, mind en hart te proeven, 
kijken, luisteren, voelen en creëren. Je het vertrouwen geven dát en hóe dat kan. 
Omdat álles er dan anders uit ziet. Omdat je dan feilloos weet wat belangrijk is....voor 
jou!

Want daar gaat het om: dat jij joúw mooiste leven leeft, jouw verlangens voedt en 
keuzes maakt die jou energie geven en vuur aanwakkeren! Dat jij jouw superpersoonlij-
ke ingrediënten weet voor geluk. No one is you and thát is your power! Neem je zintui-
gen en daarmee je verlangens serieus, stay hungry en keep your fire burning.
Meer info: www.kookvanjoutraining.nl en www.vuurenvlamkookt.nl
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lezingen
           

4 14.00-14.30 uur Kyra de Vreeze - “De kracht van SIMPEL”
Een inspirerende en persoonlijke talk van auteur en health activist Kyra de Vreeze, hoe 
versimpelen bijdraagt aan een diep gevoel van welzijn en geluk. Met praktische tips en 
trics. Meer info: www.kyraskitchen.com

4 14.30-15.00 uur Na afloop van haar lezing is er de mogelijkheid om een exemplaar 
van haar laatste boek ‘Simply Daytox’ (te koop bij de Retreat Yourself-stand op het fes-
tival) persoonlijk te laten signeren door Kyra.

4 15.30-16.30 uur Thekla van Middendorp - “Open je hart, PRI workshop”
Je wilt anderen het liefst met een open hart benaderen. Toch merk je dat een oordeel 
zo geveld is en die cynische grap snel gemaakt.
Waar komt dat oordelen eigenlijk vandaan? Waarom sneuvelen je goede intenties vaak 
zo snel? En hoe vriendelijk ben je eigenlijk voor jezelf?
Het is allemaal te wijten aan je emotionele brein! Zonder dat jij dat wilt of je daar zelfs 
maar bewust van bent, zorgt het ervoor dat je hart zich sluit zodra het gevaar waar-
neemt. Gelukkig is er een manier om je hart steeds weer te openen en contact te maken 
met je aangeboren vermogen tot compassie.

Doe mee en leer tijdens deze workshop hoe ook jij je hart steeds weer kunt openen met 
de praktische, dagelijks toepasbare tools uit het PRI-gedachtegoed van Ingeborg Bosch. 
PRI-therapeut Thekla van Middendorp laat je ervaren hoe. 
Meer info: www.theklavanmiddendorp.nl

4 17.00-18.00 uur Michèle Bevoort - “Living a barefoot lifestyle”
Schrijver en coach Michèle Bevoort van Free Your Dreams heeft haar huis in NL verkocht 
en reist als digital nomad de wereld over. Ze leeft een barefoot lifestyle: vrij, easy en 
verbon-den. Na een hobbelige reis heeft ze haar sparkle gevonden. Vrijheid was altijd 
al haar grootste drijfveer, maar hoe je je leven ook inricht: vrijheid zit van binnen. 
Tijdens deze inspirerende lezing deelt ze haar verhaal en gaan we kijken waar jij (nog 
meer) van gaat sprankelen. Meer info: www.freeyourdreams.com
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workshops
           
    
4 12.00-13.00 uur SUP & SUP yoga Martine Bruin –  “Go with the flow” 
In deze workshop begin je met de basistechnieken van suppen (stand up paddle). Na 
deze korte introductie ga je zelf het water op om gevoel te krijgen en te wennen aan je 
board. Vervolgens ga je een echte yogales op het water ervaren! Juist die combinatie 
van yoga op het water is fijn. De focus ligt nog meer op je balans waardoor je nog meer 
naar binnen keert. Rust, balans en plezier! Neem voor de zekerheid reservekleding 
mee! Geschikt voor iedereen. Meer info: www.glowyogastudio.nl

4 14.00-15.00 uur SUP & SUP yoga Martine Bruin –  “Go with the flow” 
In deze workshop begin je met de basistechnieken van suppen (stand up paddle). Na 
deze korte introductie ga je zelf het water op om gevoel te krijgen en te wennen aan je 
board. Vervolgens ga je een echte yogales op het water ervaren! Juist die combinatie 
van yoga op het water is fijn. De focus ligt nog meer op je balans waardoor je nog meer 
naar binnen keert. Rust, balans en plezier! Neem voor de zekerheid reservekleding 
mee! Geschikt voor iedereen. Meer info: www.glowyogastudio.nl

4 16.00-17.00 uur Workshop Foodfotografie door Ingrid Hofstra 
Altijd al willen weten hoe je eten mooi en sfeervol op de foto moet zetten? Wat al die 
gekke knopjes op je camera nou eigenlijk betekenen? Kom dan naar de foodfotografie 
en -styling workshop van Ingrid Hofstra. Met meer dan 21.000 volgers op Instagram 
weet zij precies hoe je mooie foto’s met je smartphone maakt. Tijdens deze workshop 
krijg je middelen aangereikt waardoor je fotografie in korte tijd aanzienlijk beter wordt. 
En dat onder het genot van lekker eten en drinken! Kom je ook? 
Meer info: www.ingridhofstra.com

kids corner
Liza Bot (LizaIbiza Kids) & Anneke van Bokhoven
Liza en Anneke verzorgen de hele dag een kids corner met verschillende activiteiten 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar:

4 Kids meditatie met Liza
4 Ouder & Kind yoga/massage met Anneke
4 Kids yoga met Liza & Anneke
4 Knutsel corner met natuurlijk en gerecycled materiaal

Kinderen leren het beste spelenderwijs mediteren. We noemen het ook wel droomrei-
zen. We werken met visualisatie oefeningen, dmv verhalen en ademhalingstechnieken 
(ballon ademhaling) en beweging (yoga oefeningen). Door middel van de fantasie 
tijdens de verhalen en het inlevingsvermogen van de kinderen komen zij in contact met 
hun gevoel. Hierdoor krijgen zij inzichten, waarmee ze hun emoties zelf kunnen vorm-
geven. Je krijgt hierdoor mooie gesprekken. In de les is er ruimte om te praten over hoe 
we ons voelen en wat we hebben ervaren tijdens de oefeningen. Aan het einde van de 
les doen we iets creatiefs. We maken bijvoorbeeld een mooie mandala tekening en 
gebruiken inzichtkaartjes. Meer info: www.balanns.nl & Liza.ibiza.kids@gmail.com
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extra opties tijdens het festival op 
zaterdag 19 augustus

(voor mooie festival prijzen)

MASSAGE AREA
           
4 Annemieke de Poel 
De sessies van Annemieke bestaan uit een combinatie van verschillende massage-
technieken. Annemieke gebruikt technieken uit de klassieke massage, afgewisseld met 
technieken uit de rebalancingmassage. Tevens zet zij altijd Reiki-energie in om de 
helende energie te laten stromen en op deze manier de massage te ondersteunen.

4 Erik-Jan Stam  
Met een achtergrond als fysiotharapeut heeft Erik-Jan een brede en diepe kennis over 
het lichaam en daardoor meerdere soorten massages in zijn pakket. Door zijn kennis en 
kunde te combineren met de intentie die de persoon wil ervaren, geeft hij altijd een 
massage op maat. Reiki en shiatsu stoelmassages vormen hier een onderdeel van.

tarot/healing sessies
           
4 Daniëlle van den Stoom 
Daniëlle van den Stoom verzorgt deze dag tarot sessies, welke je op de dag zelf bij haar 
bij kunt boeken. Laat de tarot je een prachtig visueel beeld geven van wat er op dit 
moment in je leven speelt, waar jouw levensenergie eventueel stagneert en wat je 
daaraan zou kunnen doen. Meer info: www.thesoulfoodcompany.com

4 Péronne van Ewijk
Tijdens het festival is er de mogelijkheid een korte 1-op-1 sessie te boeken bij Péron-
ne. Deze sessie bestaat uit een tarot reading met een energetische behandeling.
Een Tarot reading geeft je bevestiging, bemoediging en bekrachtiging. Dit kan erg 
ondersteunend werken bij de vragen die tijdens het weekend bij je opkomen en waar je 
aan wilt werken. Een energetische behandeling kan onnodige spanning weghalen, je 
meer in je lijf te laten komen of resetten wat je onbewust als patroon vasthoudt.
Meer info: www.levenvanuitdebron.nl

4 Esther Popelier
Voor een speciale festival-prijs kun je deze dag aan een ademsessie deelnemen, bege-
leid door Esther Popelier. Zij heeft een coachingsbureau wat zich volledig heeft toege-
legd op de communicatie en verbinding tussen jou en de ander. Transformational 
Breath® is niet in de eerste plaats bedoeld om ziekten te genezen. Het wordt vooral 
ingezet voor je persoonlijke ontwikkeling. Je ruimt veel innerlijke belemmeringen op, 
waardoor je beter in je vel komt te zitten. De fysieke signalen worden in die persoonlijke 
ontwikkeling vaak minder of lossen helemaal op. Meer info: www.flirtcompany.nl
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food stands
           
4 ANNA food, health & happiness & By Chispa (Marianne & Frouke)
ANNA kookt & serveert met liefde lekkernijen, geeft voedingsadvies en wil jou inspire-
ren met smakelijke recepten en andere dingen die het leven mooi maken. By Chispa 
maakt een feestje van veganistische gerechten. Samen koken zij regelmatig voor de 
retreats van Retreat Yourself. Op deze dag bieden zij verrassende gerechtjes waar de 
liefde van afspat. Tevens verzorgen zij het diner op vrijdagavond, dat wordt smullen!
Meer info: www.facebook.com/annafood79/ & www.facebook.com/Sushibychispa/

4 Vuur & Vlam
Vuur & Vlam verzorgt bijzondere eetbelevenissen en creatieve brandstof. Vuur & Vlam 
creëert gerechten om hun waarden te delen met de wereld: openheid, aandacht, creati-
viteit en positieve energie. Dat doen ze door alle zintuigen te prikkelen met waanzinnig 
lekkere mooie en soulful kadootjes op je bord. Unplug, reconnect and spoil yourself. 
Brandstof om het vuur in jou aan te wakkeren en ‘t mooiste in je los te maken. 
Vuur & Vlam verzorgt tevens het ontbijt op zondagochtend, een feestje om mee wak-
keer te worden! Meer info: www.vuurenvlamkookt.nl

4 Fia de Pree
Met haar passie voor eerlijk en gezond eten, inspireert Fia graag mensen. Zij is gespeci-
aliseerd in vegetarische gerechten en maakt hiermee de lekkerste creaties. Op het festi-
val kun je hier heerlijk van proeven bij haar food stand. Daarnaast verzorgt zij ook het 
ontbijt op zaterdagochtend voor de vrijdagavond slapers, dat wil je niet missen! 
Meer info: www.fiadepree.nl
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