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‘Leven in balans’  
Yoga-, Qi Gong - en meditatieweekend in Midden-Limburg. 
 
Wij organiseren van vrijdag 23 t/m zondag 25 augustus 2019 het weekend ‘leven in 
balans’. Wij bieden een krachtige combinatie van yoga, qi gong, meditatie en 
ademhaling aan, die jou meer in balans en dichter bij je kern brengt. Drie enthousiaste en 
ervaren docenten reiken in hun lessen de basiselementen aan om bewuster en meer 
ontspannen in het leven te staan. Met een fijne groep mensen zijn we het weekend 
samen en oefenen we bewust te worden én te zijn van je binnen- en buitenwereld. 
Vreugdevol en in verbinding met elkaar, op een heerlijke plek ‘Centrum De 
Lindebloesem’ te Neer. 

Aanmelden of meer informatie? 
Je kunt ons mailen, bellen en onze websites bezoeken.  
Aanmelden bij jan@buteyko-leudal.nl, zodra je betaling ontvangen is, ontvang je een 
bericht. Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen, dus geef je op tijd op. 
 
Jan van Zuijlen 
www.Buteyko-leudal.nl 
jan@buteyko-leudal.nl 
06-465 843 61  
 
Jacqueline Wijnen 
www.prachtig-krachtig.nl 
info@prachtig-krachtig.nl 
06-180 187 23 
 
Marc van der Ven 
marc29@ziggo.nl 
06-555 206 53 
 
Tamara Maerschalck 
‘Centrum De Lindebloesem’ 
www.lindebloesem.nu 
info@lindebloesem.nu 
Boshei 4 
6086 RG Neer 
06-196 948 18 



 
Praktische informatie 
Aankomst: vrijdag tussen 16:00 en 17:00 uur, tot 18:00 kun je jezelf installeren en het 
centrum en de natuur verkennen. Na een lichte avondmaaltijd begint het programma 
om 19:30 uur. Het weekend eindigt zondag rond 16:30 uur. 
 
Prijs 
€ 325,00 p.p. 
 
Inclusief 
 
Verblijf, eten & drinken 
Er wordt met veel aandacht en liefde vegetarisch voor ons gekookt door Tamara en 
Joost. Alle maaltijden, koffie, thee, water, fruit en lekkers worden het gehele weekend 
verzorgd.  

Overnachtingsmogelijkheden bij Centrum de Lindebloesem 

 Slaapzaal (max. 5p)  
 Slapen in de cursusruimte 
 Bungalowtent met 2 tweepersoonsslaapcabines 
 Eigen tentje in de tuin 
 Eigen camper 

Wens je graag elders te slapen, dan dien je dit zelf te boeken en deze kosten zijn voor 
eigen rekening. Je kan plekken in de omgeving vinden op booking.com. Graag in overleg 
boeken omdat er kans bestaat dat je aan de verkeerde kant van de Maas boekt. 
Hieronder nog enkele andere overnachtingtips. Let wel: het ontbijt is bij Centrum de 
Lindebloesem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma* 
 
Vrijdag  
16:00-17:00 aankomst, ontvangst 
17:00-18:00 kamers indelen, uitpakken 
18:00-19:00 avond eten en kennismaken 
19:30-20:00 uitleg programma 
20:00-21:30 klankconcert afsluiting met thee 
21:30 slapen, uitrusten 
 
Zaterdag 
08:00-09:00 Yoga door Jan  
09:30-10:30 Ontbijt 
11:00-12:00 Qi Gong door Jacqueline  
12:30-14:00 lunch pauze 
14:00-15:00 Meditatie door Marc  
15:00-18:00 Ruimte voor eigen invulling bv. nagenieten, wandelen 
18:00-19:00 Avond eten 
20:00-22:00 Kampvuur/muziek/zang/dans (weersafhankelijk, anders 
binnen) 
22:00 Uitrusten, slapen. 
 
Zondag 
08:00-09:00 Yoga door Jan  
09:30-10:30 Ontbijt 
11:00-12:00 Qi Gong door Jacqueline  
12:30-13:30 Lunch pauze 
14:00-15:00 Meditatie door Marc  
15:00-16:30 Ruimte voor eigen invulling bv. nagenieten, wandelen, inpakken en terug 
naar huis. 
 
* Onder voorbehoud van kleine wijzigingen 
 
Warme groeten, 
Jan, Jacqueline, Marc, 
Tamara en Joost. 
 
 


