
YOGA

Wilma & Nijs' Spicy Vinyasa Flow 

Ervaar onze originele afwisselende en intensieve  Flow Yoga lessen, gegeven door Wilma Thalen
en Nijs van der Mei.

Beide yogi’s hebben  de opleiding tot Vinyasa teacher afgerond en als een Spicy Special Fusion
beginnen zij hun eigen unieke yoga classes in Midden Nederland in een uiterst ontspannende en

lommerrijke  omgeving.

De lessen zullen daadkrachtig,  inspirerend en bevlogen worden gegeven in een  vernieuwende
setting, waarbij er in principe 2 docenten aanwezig zijn die elkaar qua energie naadloos

aanvullen en afwisselen.
Vanwege dit concept kan er 1 docent continue intensief begeleiden, waardoor een ieder de

aandacht zal ontvangen die hij/zij behoeft.
Elk niveau is welkom, van beginnend tot gevorderd.

De houdingen zullen zowel in het Sanskriet als in het Nederlands worden benoemd met evt
toelichting, en ook zal er veel nadruk worden gelegd op de achterliggende yoga filosofy en de

helende werking voor body en mind.



Wanneer: dinsdagavond tussen 19.15 en 20.15 uur (voor de liefhebbers is er een uitgebreide
savasana).

Waar: 3734 AA Den Dolder , Distelvlinder 3 (naast de Willem Arntsz Hoeve).
Wat kost dat?

 Losse lessen Euro 7,50 

 Strippenkaart van 5 lessen Euro 30,- 

 Introductie les = gratis

Lijkt het je leuk, wil je meer informatie of wil je meedoen? Neem dan even contact met ons op!

 Wilma Thalen       06 26742691 

 Nijs van der Mei   06 52442713

Namaste 

Uitgebreide routebeschrijving:

Auto:



Navigatietip: gebruik Dolderseweg 164, Den Dolder als eerste doel. Terrein op. 1e rechts, einde links, linksaf 
parkeerplaats op en je bent er. Zie ook bijgevoegde luchtfoto. Parkeren is gratis :-)

Trein: 
Zie ook: http://www.ns.nl/reisplanner-v2/index.shtml. 
Vanaf station Den Dolder is 10 minuten lopen, volg bewegwijzering naar Reinaerde. Elk kwartier gaat er een trein 
vanaf Utrecht en Amersfoort Centraal (spoor 1 of 2), reistijd ook een kwartier; vanuit Baarn vijf minuten.

Bus:
Vanuit Hilversum of Zeist vertrekken de bussen van lijn 59, ieder uur. U kunt vlak voor de ingang van de Willem 
Arntsz Hoeve uitstappen, bij bushalte ‘Willem Arntsz Hoeve’.

http://www.ns.nl/reisplanner-v2/index.shtml.

