
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 Erik-Jan Stam - “Yin Yoga” 
In Yin Yoga houdt je poses tussen de 3 en 5 minuten aan om het dieper gelegen bind-
weefsel te kunnen bereiken, met een diepe ontspanning als resultaat. Deze les wordt op 
een bijzondere manier afgesloten! Geschikt voor iedereen. 
Meer info over Erik-Jan lees je op: www.retreatyourself.nu
  
4 12.30-13.30 uur Annie Schilstra: Workshop met een warm hart - “Mindful in 
balans”
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? Wanneer je met een warm hart naar je ervaringen 
kunt kijken beleef je het leven zoals het bedoeld is, mooier!
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 14-.00-15.00 uur Riki Smits - “Yin Yoga”
In Yin Yoga houdt je poses tussen de 3 en 5 minuten aan om het dieper gelegen bind-
weefsel te kunnen bereiken. Yin Yoga stimuleert daarnaast ook je meridianen en orga-
nen en leert je ruimte te ervaren in je lijf. Geschikt voor iedereen. 
Meer info over Riki lees je op: www.tula-amsterdam.nl & www.denieuweyogaschool.nl

4 15.30-16.30 uur Riki Smits - “In contact met jezelf, de kracht van je Hart”
De focus van deze yogales ligt op het hartgebied. Een fijne Gentle Flow les waarin we 
werken aan poses die je lichaam openen om de ruimte te (her)ontdekken die er altijd al 
voor je geweest is. Geschikt voor iedereen. 
Meer info over Riki lees je op: www.tula-amsterdam.nl & www.denieuweyogaschool.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

4 18.30-19.15 uur Claudia van der Tier - “Yoga Trance Dance”
We sluiten de dag feestelijk af met Yoga Trance Dance, laat je lekker meevoeren door 
de muziek! 



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

 



lezingen
           

4 14.00-15.00 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

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 festival) persoonlijk te 
laten signeren door Kyra.

4 15.30-16.30 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

4 17.00-18.00 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

 



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! 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! Meer info: www.glowyogastudio.nl

4 16.00-17.00 uur Workshop Foodfotografie door Ingrid Hofstra
Altijd al willen weten hoe je een eten mooi en sfeervol op de foto moet zetten? Wat al 
die gekke knopjes op je camera nou eigenlijk betekenen? Kom dan naar de foodfotogra-
fie en styling workshop van Ingrid Hofstra. Tijdens deze cursus krijg je middelen aange-
reikt 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.instagram.com/ingridhofstra/

4 Hele dag: Ademsessies door Esther Popelier
Esther Popelier van BreathJourneys biedt de hele dag ademworkshops aan voor ieder-
een die wilt ontdekken wat jouw adem allemaal voor kracht in zich heeft... 
Meer info: www.facebook.com/BreathJourneys/ 



extra opties tijdens het festival op 
zaterdag 19 augustus

(voor mooie festival prijzen)

MASSAGE AREA
           

4 Diverse stoel-, ontspannings- en Shiatsu massages

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.nl

4 Péronne van Ewijk
De sessies van Péronne bestaan uit een tarot reading met een energetische behande-
ling. Een Tarot reading geeft je bevestiging, bemoediging en bekrachtiging. Dit kan erg 
ondersteunend werken bij de vragen die tijdens de midweek bij je opkomen en waar je 
aan wilt werken. Meer info: www.levenvanuitdebron.nl

food stands
           

4 Vuur & Vlam
Vuur& Vlam verzorgt bijzondere eetbelevenissen en creatieve brandstof. Onze gerech-
ten creëren we om onze waarden te delen met de wereld: openheid, aandacht, creativi-
teit en positieve energie. Dat doen we door alle zintuigen te prikkelen met waanzinnig 
lekkere mooie en soulful kadootjes op je bord. Unplug, reconnect and spoil yourself. . 
Wat je bij ons ziet, ruikt, proeft en voelt is de ultieme uitnodiging voor een positiever, 
bezielder, betekenisvoller en creatiever leven vól mogelijkheden. Brandstof om het vuur 
in jou aan te wakkeren en ‘t mooiste in je los te maken. 
Meer info: www.vuurenvlamkookt.nl

4 Holy Basil
Basil Wagstaff is een avonturier, levensgenieter, lekkerbek, kok en gepassioneerd cate-
raar en bereidt lekkere, bijzondere, smakelijke gerechten. Liefst zo gezond en groen 
mogelijk met eerlijke, biologische, traceerbare ingrediënten. Tijdens het Retreat Your-
self Festival bereidt hij zijn maaltijden in zijn prachtige foodtruck! 
Lees meer info over Holy Basil op www.holybasil.nl



FESTIVALMARKT
Retreat Yourself www.retreatyourself.nu

The Soul Food Company www.thesoulfoodcompany.nl
Iloveyoga www.iloveyoga.nl

Rock your World www.rockyourworld.nl
FLASKE bottles www.flaskebottle.com

I Am Yoga www.iamyoga040.com
Patricia van Hoecke www.touchofspirit.be
Yoga cadeaubon www.wereldvanyoga.nl
Sharonna Yoga www.yoga-massages.nl
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