
                  19 SEPTEMBER

          UITNODIGING YOGA MIDDAG 

                   IN DE NATUUR

              

Op 19 september organiseer ik weer een heerlijk (na)zomers Yoga uitje in de natuur op het prachtige eilandje in de 
Westeinderplassen.
Ik zal die dag een fijne rustige yoga sessie geven, gebaseerd op zowel Yin- als Chakrayoga, met speciale aandacht voor 
het weer soepel en stromend maken van de fascia, het bindweefsel in brede zin. Ik nodig je daarbij uit je lichaam op 
zachte wijze te verkennen en onder de aanraking van je aandacht te openen om opgeslagen spanning op fysiek, 
emotioneel en mentaal vlak aan te kijken en te laten gaan. De yoga is voor iedereen toegankelijk.
Naast het gezamenlijk genieten van de Yoga in de buitenlucht, word je verwend met heerlijke gezonde hapjes en 
drankjes uit de vegan, vegetarische en ayurvedische keuken.

DATUM: zondag 19 september 2021
TIJD: 12.00-15.00, ophalen op de kade Kolenhaven vanaf 11.00
BIJDRAGE: E 49,50,-  inclusief hapjes en drankjes

RESERVEREN: stuur een email naar: sarojini-yoga@outlook.com
                           of via app naar Francine: 06-41266956
Ik verheug me op een heerlijk samenzijn, en hoop dat je er ook bij bent!
Lieve groet, Francine
www.sarojini.nl

ROUTE
Mocht je per openbaar vervoer komen dan kan je het best met 9292.nl naar dit adres navigeren:
Bushalte Drie Kolommenplein, Aalsmeer.
Vanaf de bushalte moet je even lopen naar de Koolhaven waar je opgehaald zal worden met de boot. Niet met de pont 
naar Nieuwe Meer gaan!

Kom je met de auto, parkeer dan bij Stommeerweg 2 te Aalsmeer aan de kade of achter het gebouw van de makelaar 
aldaar. Daar is een kade, de Koolhaven, waar je met de boot opgepikt wordt om naar het eiland te varen. Aan de 
Stommeerweg zijn meerdere havens, goed opletten dus.

Per fiets vanuit Amsterdam is het ook prima te fietsen naar Aalsmeer. Heerlijk langs het Amsterdamse Bos.
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