
Workshops
Aanmelden voor workshops kan via info@yogabijson.nl
Wil je meer weten over wat Critical Alignment yoga en Yin yoga, kijk dan op www.
yogabijson.nl

Zaterdag 29 juni Critical Alignment yoga en Yin yoga ZOMER workshop van 9.30uur 
– 12.00uur
Komende zaterdag wordt het warm! Bereid je zelf voor op het warme weer en op de 
zomer met deze zomer yoga workshop. Je lijf en energie komen meer in balans, 
zodat je het vuur van de zomer beter kunt behappen. De kosten zijn twee strippen 
of 20 euro. 

27 juli mini retreat 9.30uur tot 15.00uur
Deze mini retreat is een dagje voor jezelf om soepel, gevoed en geaard de vakantie 
in te gaan. We nemen ruim de tijd voor ontspanning en aandacht in beweging in 
een lange Critical Alignment yogales, een heerlijke lunch met mijn favoriete 
recepten, en afstemmen op jezelf in een lange Yin yoga les. De kosten zijn 60 
euro. 

24 augustus Yin 3.3 workshop 10.00uur – 12.00uur
Yin 3.3 gaat over herhaling, patronen. Maar bestaat herhaling eigenlijk wel? Is 
niet iedere ervaring een nieuwe, ook al ‘doe’ je ogenschijnlijk t zelfde? Kom 
het ervaren! 

Opnames dinsdagavond 2 juli 19.00uur (gratis les)
Mijn vriendin Mirjam Hagendijk komt een promotiefilmpje opnemen van de Critical 
Alignment yogales op dinsdag 2 juli om 19.00uur. Deze les zal gratis zijn. Laat 
me even weten of je mee wil doen en of je iemand mee wil nemen.

Juli Bring-a-friend maand
Wil je iemand in je omgeving graag kennis laten maken met de lessen bij Yoga bij 
Son? In de maand juli kun je gratis iemand meenemen voor een proefles! Meestal 
is er wel plek, maar geef het voor de zekerheid even door als je iemand mee wil 
nemen.

Vakantie
Vanaf 30 juli tot en met 14 augustus zijn er geen lessen i.v.m. vakantie. 
Strippenkaarten zijn 3 weken langer geldig. Je kunt ook je strippen versneld 
opmaken door mee te doen aan de workshops. 

September Open introductielessen op vrijdagochtend
Ben of ken je iemand die eens wil kennis wil maken met mijn yogalessen, maar 
zijn de avonden lastig? Wees welkom op deze vrijdagochtenden. De eerste twee 
vrijdagochtenden in september (6 en 13) zijn er gratis introductielessen. Om 
9.00uur start de Critical Alignment yogales en om 10.30 de Yin yogales. Vanaf 
vrijdagochtend 4 oktober staan deze lessen ook voor vast op het rooster! 
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