
In een serie van 8 bijeenkomsten werken wij aan 
het herstellen en behouden van je levensvreugde en je gezondheid, op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. 

Door de yin yoga leer je te luisteren naar je lichaam, je grenzen te bewaken en je voelt werkelijk hoe de energie weer 
gaat stromen. Deze vorm van yoga heeft alles te maken met mindfullness: het zijn in het moment, in verbinding, waar-
door er ruimte ontstaat in de ‘ruimste’ zin van het woord. Door op een positieve manier aan je lichaam te werken ver-
hoog je de weerstand en weerbaarheid en kun je beter herstellen van je burnout, of deze voorkomen in deze hectische 
samenleving.  

Naast de yin yoga geven wij inzicht over het functioneren van het lichaam, de functie van de organen, en hoe ons fysie-
ke lichaam gezond kan worden en blijven. Voeding is een enorme bron van kracht als je rekening houdt met jouw spe-
cifieke en unieke lichaam, net als je leefstijl , waardoor een juiste balans kan worden (terug) gevonden.  

Waar:  Centrum Essensitief  Wanneer:  Vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.15 uur 

             Aengwirderweg 300    start op 13 september, wekelijks t/m 18 oktober (6 lessen), 

             8458 CK Tjalleberd    herfsvakantie, 8 november en 15 november afsluiting                          
  

Kosten: de hele cursus kost 199,- euro 

Opgave bij: Corry van der voort mail vandervoortcorry@gmail.com 

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met een van ons. 

Burnout 

Voorkomen en genezen! 



 

Corry van der Voort:  

Verpleegkundige comple-
mentaire zorg, orthomole-
culair therapeut volgens Psycho Neuro Endocrien Immunolo-
gie, Gene-coach en enzymExpert. 

 
Tijdens de cursus leer ik je, welk type mens je bent en welke 
voeding en beweging daar bij het beste past. 

Elk mens is anders en uniek. Daarom is het goed om je voe-
ding en leefstijl aan te passen aan wie jij in wezen bent. Daar 
gaan we samen naar op zoek. 

www.corryvandervoort.nl    

vandervoortcorry@gmail.com  
tel: 0612120234 

 

 

 

H 

YvonneKiowa de Booij: 

Docent yinyoga, coach en healer. 
Tijdens deze cursus neem ik je mee  
op reis in je lichaam. Leer je voelen  
en ervaren hoe energie kan stromen, wat de kracht van 
je adem en de aandacht is, die jij geeft aan jezelf. 

Met de klanken van harp, klankschalen, zachte indiaanse 
fluiten en andere muziek ontstaat er een soort warm 
‘bad’ waarin jij kunt ontspannen, loslaten en genezen. 

Het heeft altijd mijn voorkeur gehad om met kleine groe-
pen te werken, zodat er aandacht is voor iedereen. 

www.yvonnekiowa.nl 

yvonnekiowa@gmail.com  
tel. 0625066049 

Wie zijn wij? 
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