
31 juli - 6 augustus 2023 

 Yoga Retreat CaroYoga 
bij ‘The Land of  Now’ (Siddeburen) 

 
Tijd helemaal voor jezelf ! 

Heb je behoefde om weer tot jezelf  te komen in een 
ontspannen en vrolijke sfeer? Dan is deze yogavakantie voor 
jou. 

Door een week lang elke dag te beginnen en te eindigen met 
yoga gebeurt er iets van binnen. De lessen en thema’s pas ik 
aan aan de behoeftes en mogelijkheden van de deelnemers. 
Gedurende de week merk ik altijd dat iedereen zich steeds 
meer ontspannen en vrij voelt, de verbinding binnen de 
groep groeit tot een gezellige en ongedwongen sfeer. 
Vrolijkheid en rust wisselen elkaar af  op een natuurlijke 
manier. Dankzij de sfeer, de omgeving en de yogalessen 
vallen remmingen weg en er komt ruimte voor diepgang. 
Dan kun je jezelf  de vragen stellen waar je nooit aan toe 
komt: ‘Wat wil ik eigenlijk in mijn leven?’, ‘Hoe kan ik meer 
harmonie en balans in mijn leven brengen?’, ‘Wat wil ik 
loslaten?’ Etc… 

De vroege ochtend is optimaal om je pure zelf  
te ervaren zonder dat je meteen afgeleid wordt 
door andere mensen of  andere soorten 
prikkels.  

Vrij van de druk en gewoontes van alledag 
krijgen je emoties en psychologische patronen 
ruimte om verwerkt te worden, losgelaten te 
worden en te helen. 

Mijn uitgangspunt is dat onze ware natuur 
gelukzalig is en met de yogahoudingen, 
ademhalingsoefeningen en meditaties begeleid 
ik jullie naar je kern. Bewustzijn van de 

chakra’s en hoe ze een rol spelen in hoe je je voelt en hoe je het voelen en de oefeningen kunt 
gebruiken leg ik in detail uit. Ik geef  jullie handvaten om met grip te hebben op je eigen balans en 
geluksgevoel.  

Zo wordt het leven zonnig van binnen uit! In mijn ervaring is zo’n week een sprong vooruit in 
tevredenheid en vreugde ervaren en in de vrijheid voelen om je authentieke zelf  te laten stralen. 



De locatie 

De retreat wordt gehouden bij ‘The land of  Now’ (‘Land van Nu’) in Siddeburen, Groningen.  

Dit is een mooie afgelegen plek waar 
we heerlijk kunnen vertoeven. De 
bedden zijn allemaal voorzien van 
goede kwaliteit matrassen, het eten is 
vegetarisch, biologisch en wordt elke 
dag voor ons met liefde voorbereid 
met verse, duurzame producten. Eten, 
yoga, eten, yoga, eten, yoga… rust, af  
en toe in de sauna of  zelfs een 
massage boeken…wat wil je nog 
meer? ;-) 
 

Het huis is omringd door een mooie 
tuin met veel hoekjes waar je je terug 
kunt trekken om even een boekje te 
lezen, wat te schrijven of  voor je uit 
te staren... In de omgeving zijn er 
wandel- en fietsmogelijkheden en een 
meertje waar je heerlijk kunt 
zwemmen en zonnen.  

Ben je nieuwsgierig kijk dan ook op 
www.thelandofnow.com 

Misschien vraag je je af  of  het zit met 
de corona-maatregelen tijdens zo'n 
retreat? Dan kan ik je geruststellen.  

The Land of  Now is helemaal ingericht 
en aangepast op alle RIVM richtlijnen. 
De yogazaal is heel ruim dus afstand 
houden is helemaal geen probleem. 
Iedereen krijgt een eigen kamer en ook 
voor de maaltijden is alles goed 
georganiseerd. Je kunt je dus verheugen 
op een zorgeloos verblijf.  

<—Sauna in de tuin :) 

http://www.thelandofnow.com


Programma 

Ik heb de tijden aangehouden die in de Ashram waar ik verbleef  in Rishikesh werden gehanteerd.  

De vroege ochtend is optimaal om je pure zelf  te ervaren zonder dat je meteen afgeleid wordt door 
andere mensen of  andere soorten prikkels. De yogales brengt dan alle energieën in balans. Daarna 
is de dag vrij voor eigen invulling: lezen, dagboek bijhouden, wandelen, zwemmen, strand, dorpje 
bezoeken. Vrij van de druk en gewoontes van alledag krijg je alle ruimte om te ontdekken wat je zelf  
wilt, hoe je je voelt, etc…Emoties en psychologische patronen kunnen daardoor verwerkt worden, 
los gelaten en geheeld. 

Je mag ook gebruik maken van mijn aanwezigheid om hierover te praten. Persoonlijk advies over 
een yogaserie speciaal voor jouw is ook mogelijk.  

Maandag 31 juli:		 Vanaf  14:00 Aankomst bij the ‘Land of  Now’ 
	 	 	 	 16:00 Yoga 
	 	 	 	 19:00 Diner 
	 	 	 	 21:00 Avond meditatie 

Dinsdag t/m zaterdag: 06:30 Meditatie (stilte tot het ontbijt) 
	 	 	 	 07:00 Yoga  
	 	 	 	 09:00 Ontbijt 
	 	 	 	 13:00 Lunch 
	 	 	 	 16:00 Yoga 
	 	 	 	 19:00 Diner 
	 	 	 	 21:00 Avondmeditatie 



Zondag 6 augustus:	 06:30 Meditatie (stilte tot het ontbijt) 
	 	 	 	 07:00 Yoga  
	 	 	 	 09:00 Ontbijt 
	 	 	 	 11:30 Afsluitingsmeditatie 
	 	 	 	 12:30 Lunch en vertrek 

Kosten 

Totaal prijs:  
Luxe 1-persoonskamer met eigen douche en toilet: €1500,- p.p. 
Gedeelde 2-persoonskamer met eigen douche en toilet: € 1250,- p.p. 

In de prijs inbegrepen: 
• 6 overnachtingen in luxe kamer 
• 6x ontbijt, 6x lunch en 6x diner van topchef  gespecialiseerd in veganistische keuken 
• Thee, koffie en versnaperingen de hele dag door 
• Gebruik van lakens en handdoeken 
• 12x meditatie en 12x yoga  

Dit is inclusief  € 12,- toeristenbelasting voor de hele week en 9% btw. 

Opgave en info aanvragen bij Caroline: caroyoga.nl@gmail.com

mailto:caroyoga.nl@gmail.com

