
Yogaweek Frankrijk 
 
Wie:  
5 energieke dames verzorgen deze week: Ans, Gonny, Anniek, Miek en Jon 
 
Wat:  
Yogalessen, meditatie, klankschalenworkshop, ayurvedische massage, 
ayurvedische kookworkshop, intuïtief schilderen, non-verbale 
lichaamsuitingen, stilte wandeling. 
 
Waar:  
St. Franchy, in de Bourgogne, in het departement Nievre, ca 650 km. 
De Salle de Fête is tot onze beschikking van zaterdag t/m donderdag. 
Vrijdag een aangepast programma. 
 
Wanneer: 
Aankomst zaterdag 2 mei 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020. 
Zaterdag 9 mei 2020 vertrek naar Nederland. 
 
Waarom: 
Een verwenweek, een doe-week, een inzicht-week, kortom een cadeau voor 
jezelf. 
 
Kosten: 
€475,= pp 
Inclusief: logies, yogalessen, meditatie, klankschalenworkshop, ayurvedische 
massage, ayurvedische kookworkshop, intuïtief schilderen, non-verbale 
lichaamsuitingen, stilte wandeling. Alle onderdelen zijn facultatief. 
Exclusief: ontbijt, lunch, avondeten, reiskosten (benzine en evt tol) 
Minimaal 7 personen, maximaal 10 personen. 
Er is geen restitutie mogelijk bij verhindering door welke oorzaak dan ook. 
We raden je aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Of  je zorgt zelf voor een nieuwe deelnemer. 
 
Aanmelden kan t/m 29 februari 2020 
Aanmelding is definitief zodra het bedrag is overgeschreven op rek.nr. 
NL22 ABNA 087.61.62.170 tbv M.M.E. Hovens, ovv Yogaweek en je naam. 
 
 



Organisatorisch: 
Bij aanmelding aangeven of je in het bezit bent van een auto en wilt rijden 
want we gaan carpoolen en “en route” naar Frankrijk.  
We slapen in het vakantiehuis van Ans (7 slaapplaatsen) en in de caravan (2 
slaapplaatsen) en het chalet (1 slaapplaats) van Gonny.  
Gedeelde kamers, gedeeld sanitair.  
Beddengoed wordt verstrekt. 
Samen boodschappen halen, koken en eten in het vakantiehuis van Ans. 
Eigen yogaspullen meenemen, zoals mat, deken, kussen etc. 
Eigen handdoeken meenemen. 
Op de dag van aankomst is er brood en kaas als avondeten. 
Zorg dat je eigen ontbijtspullen bij je hebt voor zondagochtend. 
Parkeren:  
2 plekken bij het vakantiehuis van Ans 
1 plek bij het huis van Ans 
Meerdere plekken 100m verderop. 
 
De dames stellen zich aan je voor: 
Ans Gommans:  
eigenaresse van het vakantiehuis St. Franchy, zie  
www.vakantiehuis-saintfranchy.nl  
Zij verzorgt logies, soep, brood en kaas en drankje bij aankomst, de 
ayurvedische kookworkshop en de stiltewandeling. 
 
Gonny Kruisdijk: 
Eigenaresse van caravan en chalet in St. Franchy, buurvrouw van Ans. 
Zij verzorgt logies, intuïtief schilderen en non-verbale lichaamsuitingen. 
 
Anniek Lebens: 
Zij verzorgt de ayurvedische massage en de ayurvedische kookworkshop 
 
Miek Hovens: 
Zij verzorgt een klankworkshop, klankmassage en ondersteunt sommige 
yogalessen en meditaties. Zie www.klankmassage.wordpress.com  
 
Jon Hovens: 
Zij verzorgt de yogalessen, meditaties en stiltewandeling 
Zie www.y-motion.nl  
 
 
 

http://www.vakantiehuis-saintfranchy.nl/
http://www.klankmassage.wordpress.com/
http://www.y-motion.nl/

