
Ervaringen van cursisten:

Ontspanning (door oefeningen en ademhalingsoe-
feningen) rustig gevoel en daarna veel energie en 
heel goed kunnen slapen en vooral de gezelligheid 
van de manier van lesgeven van juf  Anoeska! 
Klasse! - Els

Een enorme stimulans om te ontspannen en los 
te laten. In een gezellige groep mensen. - Joke 

De yogalessen met Anoeska zijn heel plezierig en 
ik heb er veel baat bij. - Ria 

De innerlijke rust die ontstaat, drijft de stress in 
het lichaam omlaag. De ademhalingsoefeningen 
en bewegingen van het lichaam brengen deze 
innerlijke rust. - Arian 

Iedere week zie ik uit naar de maandagavond. Dan 
geeft Anoeska mij les. Ik knap hier erg van op en 
ook mijn fysiotherapeut is er blij mee, omdat de 
rugklachten zijn verminderd. Ook slaap ik beter. - 
Peter

Ik vind Anoeska een super rustgevende yogajuf. 
Tijdens de lessen raak ik zo geweldig ontspannen 
dat ik ervan in slaap val. Anoeska’s stem geeft mij 
erg veel rust. Ik merk ook dat mijn ademhaling 
zo vooruitgaat, dat ik van mijn Astma minder last 
heb en de ademhaling voor mij veel rustiger is 
geworden. - Yvonne 

Les van Anoeska geeft een stukje rust wat je niet 
verwacht van haar. Ze is goed, superlief, geweldig 
en sterk in haar werk. - Nel

Stoelyoga, wat kan je verwachten?

Stoelyoga helpt vitaal te blijven en zorgt voor positieve energie. De lessen bestaan uit 
lichaamshoudingen, ademhalingsoefeningen en een ontspannende meditatie of  concen-
tratieoefening.  Lessen worden aangepast aan de situatie en wensen van de deelnemers. 

Stoelyoga, voor wie?

In principe kan iedereen meedoen met stoelyoga. Een belangrijk uitgangspunt van yoga 
is dat een ieder de eigen mogelijkheden respecteert en creatief  omgaat met beperkin-
gen. Yoga past zich aan iedereen aan. Iemand die minder lenig is zal net zoveel baat 
hebben bij een yogahouding of  oefening als iemand die heel lenig is. Door met plezier 
te bewegen, ook al zijn de bewegingen nog zo klein, wordt de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid verbeterd.

Stoelyoga, waar, wanneer, hoe laat?

Vanaf  donderdag 9 januari 2014 begint Stoelyoga in Hoogvliet in de nieuwe Multi-
functionele Accommodatie Villa Vonk aan de Othelloweg 8 in Hoogvliet. De ingang voor 
Stoel-yoga is aan de achterzijde van het pand en de lessen worden gegeven in de 
‘Huiskamer’. Het gebouw is vrij toegankelijk voor scootmobiel, rollator en rolstoel; er is 
een lift naar de eerste etage waar de lessen plaats vinden. Op donderdag is er een les 
van 20.00 - 21.00 uur. Op vrijdagochtend zijn de lessen van 9.30 - 10.30 uur en van 
11.00 - 12.00 uur. Graag 10 minuten eerder aanwezig zijn. Voor laatkomers kan de les 
vanwege haar rustgevende karakter niet onderbroken worden.

Stoelyoga, wat kost dat?

Een maandabonnement is 32 euro. Losse lessen voor mensen die incidenteel komen, 
niet altijd kunnen of  nergens aan vast willen zitten zijn 10 euro. Een introductieles is 
eenmalig 5 euro. In de zomervakantiemaand augustus, als er geen lessen zijn, hoeft 
geen abonnementsgeld te worden betaald. Er is geen opzegtermijn.

Stoelyoga Hoogvliet

Opgeven voor stoelyoga kan via:
T (06) 50 60 67 88
info@stoelyogahoogvliet.nl
www.stoelyogahoogvliet.nl

Ga verder,
Nog veel verder!
Beperk jezelf  niet
Door jezelf  te vergelijken
Met anderen,
Of  zelfs met je eigen zelf.
~ Sri Chinmoy ~

Anoeska Kwekel, docente stoelyoga

Gun jezelf  ook wat. 
Gun jezelf  stoelyoga.

Stoelyoga, voor ieder lichaam, voor iedere ziel


