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MOONDAYS: 9/10, 24/10, 7/11, 23/11, 7/12, 21/12 —> NO YOGALAB (other classes as 
scheduled) 
OFFICIAL HOLIDAYS: 11/11 Wapenstilstand, 25/12 Kerstmis —> check online announcements! 
XL SUNDAYS: 14/10, 25/11 —> check online announcements! 
WORKSHOPS: 23/11 Hormoonyoga —> check online announcement!  

More to be announced…
 
LOVE, K+N

Maandag OPGELET!!!

6u - 10u YOGALAB Kevin / Noé

18u30 - 19u30/ 
*18u30 - 19u45

YOGAPLAY Yin Therapy Noé *Laatste maandag van elke 
maand = Restorative Yoga!

Dinsdag

6u - 10u YOGALAB Kevin

20u - 21u YOGAPLAY DNA* Kevin *Definitely Not Ashtanga

Woensdag

6u - 10u YOGALAB Kevin / Noé

18u15 - 19u30 YOGAPLAY Zwangerschapsyoga Karin

20u - 21u YOGAPLAY Gentle Flow                  Noé

Donderdag

6u - 10u YOGALAB Noé

11u - 12u YOGAPLAY Just Yoga Noé

18u30 - 19u30 YOGAPLAY Yin & Chill Kevin !!! NIEUWE LES !!!

20u - 21u15 YOGAPLAY Ashtanga Yoga - ALL LEVELS   Kevin

Vrijdag

6u - 10u YOGALAB Kevin / Noé

17u30 - 18u30 YOGAPLAY Gentle Flow                   Noé

Zaterdag

9u - 10u15 YOGAPLAY Ashtanga Yoga - ALL LEVELS   Kevin

Zondag

9u - 10u30 YOGAPLAY Ashtanga Yoga - ADVANCED   Noé

11u - 12u YOGAPLAY Ashtanga Yoga - BEGINNERS   Noé

KN YOGA LIFE, HASSELT 
The Lov’d 
Dokter Willemsstraat 19, 1e étage  
(inkom via zijgevel, Lombaardstr.)

LESROOSTER  
NAJAAR 2018  
info@knyogalife.be  
www.knyogalife.be

mailto:info@knyogalife.be
http://www.knyogalife.be
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OMSCHRIJVING LESSEN 

YOGALAB (= Yoga op maat) 
Serieus de béste manier ooit om yoga te leren en te beoefenen!  
Yoga op jouw maat, individueel begeleid en met persoonlijke aanpassingen, maar toch ook met de 
gezelligheid en support van een community. Niet vergeten een afspraak te maken voor je eerste les!!!
 
YOGAPLAY (= Yogafun in groep) 
Het yogamedicijn verstopt in een yogafeestje! Geen intake, geen afspraak, geen reservaties. Gewoon 
afkomen en meespelen! Kies hieronder de stijl(en) die je aanspreken:

Ashtanga yoga
Ashtanga yoga is een vaste reeks van houdingen die met elkaar verbonden worden door het principe van 
vinyasa (bewegen op je ademhaling). Dit is een krachtige yogastijl! Kies in het uurrooster je niveau: 
beginner, all levels of advanced. Twijfel je over het geschikte niveau? We adviseren je graag!

Yin Therapy / Restorative Yoga / Yin & Chill
Yin Yoga staat voor lang aangehouden stretches (tot wel 5 minuten) die diepzittende spanning in spieren en 
bindweefsel losmaken en de doorbloeding en mobiliteit in je weefsels en gewrichten verbetert.  
Yin Therapy integreert ook technieken uit de TCM en triggerpunt-therapie.  
Restorative Yoga staat gelijk aan een volledige reset voor je body & mind! Elke laatste maandag van de 
maand duurt de yinles op maandag dan ook een kwartiertje langer en wordt er puur restoratief (= 
herstellend) gewerkt, ideaal om extra diep te ontspannen.
Yin & Chill legt de focus op alles wat je andere sporten of yange yogastijlen ondersteunt. De focus ligt 
afwisselend op knieën, heupen, rug en bovenlichaam. 

DNA (Definitely Not Ashtanga)
DNA. Definitely Not Ashtanga. (Al gaan er ook stemmen op dat yoga je DNA zou beïnvloeden, maar dat 
laten we in het midden.) Denk functional movement en mobility work. Het pittige van een Ashtanga les, maar 
dan beter. De yogaworkout die jouw practice naar een hoger niveau tilt! Geschikt voor alle niveaus!

Zwangerschapsyoga
Aangepaste yoga voor tijdens de zwangerschap, zodat je fit blijft en optimaal voorbereid naar de bevalling 
kan toeleven. Onder begeleiding van een ervaren vroedvrouw! Elke laatste woensdag van de maand is het 
partnerles en mag je partner (of een vriendin of familielid) meekomen.

Gentle Flow
Zachte, vloeiende bewegingen brengen je afwisselend naar stabiliserende en relaxerende houdingen die 
kort worden vastgehouden om stress los te werken en de functionaliteit van je lichaam te herstellen.
Een heerlijk rustige les om op woensdag de week te breken met een dosis frisse energie of op vrijdag de 
week af te sluiten en het weekend ontspannen te beginnen. Deze les is heel toegankelijk en ideaal voor 
beginners, prille zwangeren, deelnemers op leeftijd en iedereen die nood heeft aan een moment van rust 
zonder aan dynamiek in te boeten.

Just Yoga
Just Yoga! Gewoon yoga. Aandacht voor je ademhaling en enkele Yinne houdingen om spanningen in je 
benen, heupen en rug los te werken. Vervolgens laten we de energie door je lichaam stromen door middel 
van een pittige doch toegankelijke Yange flow. Een juiste uitvoering (= Just Yoga!) van elke houding op maat 
van jouw mogelijkheden krijgt veel aandacht! Afsluiten doen we met pranayama (= ademhalingscontrole) of 
meditatie en een deugddoende relaxatie. Geschikt voor alle niveaus!


