


Een YOGA PAUZE is een tijdelijke periode van 
onderbreking van een handeling door yoga te 

beoefenen met de bedoeling om even tot rust te 
komen en om na afloop met nieuwe energie en 

frisse moed de draad weer op te pakken.



ASHA begon haar opleiding Iyengaryoga in 1984, 
leerde verscheidene yogastijlen beoefenen gedurende 
haar loopbaan als danseres en deelt sinds enkele jaren 
dagelijks haar kennis en ervaringen als yogadocente.

MARJAN volgde opleidingen in Sampoorna Yoga 
bij Shri Yogi Hari, Miami, VS en een opleiding Yin Yoga. 
Marjan is naast yogadocente ook muziekdocente.

MARLEEN volgde tal van cursussen in diverse 
yogastijlen, pilates, Indische krijgskunst, transformational 
breathing en een opleiding in Sampoorna Yoga bij Shri 
Yogi Hari.

Wie?



YOGA PAUZE IN JE BUURT EN OP VAKANTIE

Met YOGA PAUZE bieden Asha, Marjan en Marleen 
diverse yogalessen aan in je buurt en op vakantie. 
Iedereen is welkom, ongeacht ervaring, conditie of 
leeftijd.

HATHA YOGA leert je je lichaam, geest en 
ademhaling beheersen door dynamische yoga-
houdingen en ademhalingstechnieken. Je lichaam 
wordt soepeler en sterker, en je stress vermindert. 
Aansluitend is er een meditateve relaxatie.

Wat?



YIN YOGA is een statische, bijna meditatieve 
vorm van hatha yoga waarbij de houdingen langer 
worden aangehouden om bindweefsel en gewrichten 
te versoepelen. Verken je grenzen in een kalm tempo 
en voel je energie weer vrij stromen door je lichaam.

(RE)TREAT Lekker én gezond eten gaan heel 
goed samen. Door elke dag simpele, gezonde keuzes 
te maken breng je op termijn grote veranderingen 
aan in je leven. We koken vegetarisch met verse, 
biologische-, lokale- en seizoensproducten en de 
lekkerste kruiden en specerijen.  

AANBOD
LESSENREEKSEN

YOGADAGEN
YOGA WORKSHOPS
YOGA (RE)TREATS



YOGA PAUZE in CC de Meent 
ALSEMBERG met Asha

Reservatie www.demeent.be
In samenwerking met  

CC de MeentLESSEN
REEKSEN 
IN JE BUURT



MAANDAG
18U30 EN 20U30 

YOGA PAUZE in CC de Meent 
ALSEMBERG met Asha

Reservatie www.demeent.be
In samenwerking met  

CC de Meent

DINSDAG
19U30

YOGA PAUZE in CC de Meent 
ALSEMBERG met Asha

Reservatie www.demeent.be
In samenwerking met  

CC de Meent

YOGA PAUZE in de Charleroyhoeve 
in GRIMBERGEN met Marleen

WOENSDAG
10U - 11U30



YOGA PAUZE in GC Elzenhof  
in ELSENE met Marleen

In samenwerking met 
GC Elzenhof

WOENSDAG
19U - 20U30

YOGA PAUZE in GC de Moelie 
LINKEBEEK met Marjan

In samenwerking met 
GC de Moelie

WOENSDAG
19U30

YOGA PAUZE in GC de Moelie 
LINKEBEEK met Marjan

In samenwerking met 
GC de Moelie

DONDERDAG
10U30

YOGA PAUZE in Smismans en 
Partners in LOT en Patchamama  

in HUIZINGEN met Asha



YOGA PAUZE in GC de Moelie 
LINKEBEEK met Marjan

In samenwerking met 
GC de Moelie

YOGA PAUZE in de Servais 
Academie in HALLE  

met Asha

DONDERDAG
10U

YOGA PAUZE in Smismans en 
Partners in LOT en Patchamama  

in HUIZINGEN met Asha

VRIJDAG
19U

Voor al deze cursussen:
Info over prijzen en docenten zie 

https://www.facebook.com/YogaPauze

Reservatie en vragen:
yogapauze@gmail.com

MEERINFO



OPEN 
YOGA
LESSEN

ZOMER 2015  
juli en augustus

MAANDAG
20U - 21U30

IN CHARLEROYHOEVE 
GRIMBERGEN met Marleen

PRIJS: 10,-/LES 

RESERVATIE EN VRAGEN: 
yogapauze@gmail.com

DINSDAG
19U - 20U30

IN CC DE MEENT 
ALSEMBERG met Asha

PRIJS: ZOMERPASS 40,- 

RESERVATIE: 
www.demeent.be



SHOPS 

YOGA

PAUZE
WORK

OP ZONDAG IN CC DE MEENT 
ALSEMBERG met Asha

IS YOGA IETS VOOR JOU?
ZONDAG 22 maart en 7 juni 2015

9u30 - 11u30 

THUIS YOGA OEFENEN
ZONDAG 15 maart en 14 juni 2015

9u30 - 11u30 

Prijs: 10,-/ sessie

Info en reservatie: 
www.demeent.be



STEL ZELF JE YOGALESSENPAKKET SAMEN
Je hebt de keuze uit een breed aanbod: Hatha Yoga 
(verschillende niveaus), Yin Yoga (langdurige houdingen), 
kennismaking met Thai Yoga massage of Shiatsu (Japanse 
drukpuntmassage) of Familieyoga voor ouder(s) & kind(eren).  
Tijdens de middag voorzien we een vegetarische lunch.  
De YOGA PAUZE DAG wordt afgesloten met een 
gezamenlijke chanting (Nada Yoga) begeleid met harmonium.

Kom naar onze YOGA PAUZE 
DAG en ontdek wat verschillende 
technieken en stijlen van yoga of 

massage met je doen, of met  
je kind(eren)!

ZONDAG 25 jan 2015 van 10 tot 18u 
met Ilse Simoens en Marleen 

Maldeghem in de Charleroyhoeve 
Grimbergen

YOGA

PAUZE

DAG

 in GRIMBERGEN



PRIJS EN INSCHRIJVINGEN
- Chanting, thee en snacks gratis
- 10,- per les
- 25,- voor de hele dag, inclusief lekkere vegetarische lunch
- of 20,- voor studenten en werklozen, inclusief lunch

Om zeker te zijn van je plaats voor Thai massage en Shiatsu 
graag vooraf inschrijven.

Doe een YOGA PAUZE DAG t.w.v. 25€ cadeau! Voor de 
bestelling van een cadeaubon, mail naar yogapauze@gmail.com 

YOGA PAUZE DAG OP ZONDAG 25 JANUARI 2015  
IN GRIMBERGEN
 Zaal 1 Zaal 2
10u00 - 11u15 Hatha Yoga  Hatha Yoga Soft
11u30 - 12u45 Kennismaking Shiatsu Familieyoga
13u00 - 14u00 Vegetarische lunch
14u00 - 15u15 Hatha Yoga Soft Thai Yoga massage
15u30 - 16u45 Hatha Yoga  Intense Yin Yoga
17u15 - 18u00 Chanting (zang in groep begeleid met harmonium)



Trakteer jezelf op een verblijf middenin 
de prachtige natuur, 

elke dag verschillende yogalessen 
en tijd als grootste luxe. 

(RE)TREATS LENTE 2015



Algarve 
PORTUGAL
zon 12/4 tot zat 18/4 2015

BOMRETIRO.BE



YOGA PAUZE biedt onvergetelijke yoga vakanties op het 
prachtige domein Bom Retiro in het zuidelijke Algarve 
van Portugal. Bom Retiro is een familievakantiehuis met 
het comfort van een luxehotel! Wij begeleiden u naar een 
liefdevollere zorgzame relatie met jezelf door rustig te leren 
zitten, te ademen en Yin en Yang yoga te beoefenen. 

Geniet vrijblijvend 10 heerlijke yogalessen met Asha in 
de prachtige, volledig uitgeruste yogatempel en laat je 
verwennen in een luxueuze omgeving met vegetarische 
maaltijden van een professionele kookploeg die opgeleid is 
door een drie sterrenchef. 

Naast de yogalessen is er voldoende vrije tijd over om te 
genieten van een wellness-behandeling, een boek te lezen 
aan het zwembad, te kuieren in Lagos of naar één van 
de mooie stranden te gaan. Het wordt een fantastische 
ervaring waar je heerlijk verwend wordt en waarna je 
helemaal ontspannen naar huis gaat.



LOCATIE
We verblijven in een vakantie villa in het zuiden van Portugal. 
De villa is luxueus en stijlvol ingericht en beschikt over 7 
kamers met 2 uitstekende bedden, dagelijkse roomservice, 
volledig uitgeruste badkamers met badlinnen. Rondom ligt 
een grote, mooi aangelegde tuin met palmbomen, olijfbomen, 
amandelbomen, allerlei mediterrane planten en een eigen 
moestuin voor het bereiden van de vegetarische maaltijden.

Er is een nieuwe, professioneel uitgeruste Yogatempel 
(matten, bolsters, zitkussens, dekens, diverse blokken, 
oogkussens...) en vele terrassen en hoekjes met een  
mooie wellness-ruimte, een fitnessruimte en een groot 
verwarmd zwembad met zeezout, bubbelbad, hammam, 
comfortabele ligzetels, salon, en handdoeken steeds 
beschikbaar aan het zwembad.



YOGADOCENTE 
ASHA

RESERVATIE
PRIJZEN:

Vroege vogel: double room 850,- 
en single room 1150,-  

Vanaf 15/02/15: double room 890,- 
en single room 1190,-

Beperkt aantal kamers, 
maximum 12 deelnemers



INBEGREPEN
- 10 lessen Hatha Yang en Yin Yogalessen met Asha
- 7 overnachtingen 
- 14 heerlijk vegetarische maaltijden en dagelijks  

uitgebreid ontbijt 
- groenten en fruit uit de moestuin en van lokale markten
- vakantiedomein met dagelijks roomservice, bed- en 

badlinnen van uitzonderlijke kwaliteit
- verwarmd zwembad, bubbelbad, stoombad en 

comfortabele ligzetels

NIET INBEGREPEN
- vluchten, transfers, wellness treatments
- (trakteer jezelf op fantastische shiatsu, swedisch  

en ayurvedi massages ter plaatse!)
- frisdranken en wijn (eigen wijnkelder)

BEREIKBAARHEID
- Vliegen op FARO met SN Airlines of Ryanair
- Uitstappen naar prachtige Algarve kust, vismarkten, 

wijnkelders of Portimao en Lagos mogelijk



Charentes 
France

woe 13/5 tot zo 17/5 2015
( optioneel vanaf maandag 11 mei )

DOMAINEBORGNETTE.FR

YOGA &
VEGETARIAN COOKING



Verwen jezelf met een Yoga (re)Treat 
in Domaine Borgnette nabij Angoulême
(bij Bordeaux).

Domaine Borgnette is een authentieke Franse locatie, 
YOGA PAUZE biedt een midweek of week (re)treat met 
4 of 6 overnachtingen, elke dag 2 yogalessen, een walking 
meditation en voldoende tijd en ruimte voor jezelf. Dagelijks 
serveren we 3 heerlijke en gezonde vegetarische maaltijden. 
Als je je graag laat inspireren op culinair gebied, kan je mee 
koken in de keuken. Wie er een hele week tussenuit wil,  
kan al vanaf maandag komen genieten.

Domaine Borgnette (6,5 ha) is een landhuis met een 
geraffineerde inrichting, verwarmd openlucht zwembad en 
bevindt zich te midden van een heerlijk landschap van wijnvelden, 
weiden en bossen, in de omgeving van Angoulême. Het domein 
biedt luxe en privacy terwijl het authentieke landelijke karakter 
bewaard bleef. Het ruime interieur is ingericht om 12 personen 
van alle comfort te voorzien. 



YOGA & VEGETARIAN COOKING MET 
ASHA & MARLEEN

RESERVATIE
PRIJZEN:

13/05/2015 tot 17/05/2015
Vroege vogel: 485,-

vanaf 15/03/2015: 535,-

11/05/2015 tot 17/05/2015
Vroege vogel: 725,-

vanaf 15/03/2015: 799,-



INBEGREPEN
- Dagelijks 2 yogalessen, geschikt voor alle niveaus
- ochtend Hatha Yoga en avond Yin Yoga met Asha 
- dagelijks 3 gezonde vegetarische maaltijden met 
 Marleen en Ann
- 5 of 7 dagen accommodatie, kamer per 2 personen
- thee, snacks en fruit

NIET INBEGREPEN
- Vluchten, transfers en uitstappen

BEREIKBAARHEID
- Thalys op Angoulême
- Vliegen op Bordeaux (Ryanair en Easy Jet)
- Transfers mogelijk of laat ons weten als je wil carpoolen 

vanuit België
- http://www.domaineborgnette.fr



yogapauze@gmail.com
www.facebook.com/YogaPauze

Contact

Inschrijvingen


