
Dagretraite ‘Jouw bron in balans’ 
 

Een mindful dag met ontspanning, aandacht voor jezelf, 
coaching, gezondheid, yoga, voeding en meer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dagretraite ‘Jouw bron in balans’ 
Door Veronique van Dam (Velans) en Nicky Drijvers (Bronzaken) 
 
 
Hoe vaak doe jij iets echt voor jezelf? Waar je blij van wordt. Hoe geef jij aandacht aan je eigen 
gezondheid? Uit ervaring weet ik dat doorgaan op de automatische piloot prima kan en dat zorgen 
voor een ander veel makkelijker is dan zorgen voor jezelf. Maar of dat uiteindelijk duurzaam voor 
jezelf is, je daar blij en gezond door blijft, is de vraag. Ja maar ik heb het toch prima en ben gelukkig? 
Zeker, maar zo nu en dan even uit je eigen omgeving, naar een plek waar je alles vanuit en voor jezelf 
kunt doen, kan heel erg helpen. Helpen om weer te ontdekken wat voor jou belangrijk is, te 
onthaasten en/of gewoon te genieten van dat moment. Want dat ben jij meer dan waard. 
 
Daarom deze dag van ons voor jou. Het belangrijkste is dat deze dag voor jou genieten, ontspannen 
en onthaasten is. Een dag die voelt alsof je een week bent weggeweest en met nieuwe ervaringen en 
inspiratie terugkomt. 
Dus wil je ook meer aandacht aan jezelf geven, yoga ervaren, een nieuwe omgeving leren kennen en 
bezig zijn voor jezelf? Dan zien we je graag op 13 juni! 

 
 

Voor wie 
 
Iedereen vanaf 18 jaar. Met en zonder ervaring met yoga.  

 
Programma van 9.00-17.00 uur 
 

- Ontvangst met koffie/thee en smores 
- Voorstelronde, wat is je doel vandaag? 
- Yogales 
- Hapje en drankje 
- Lezing en oefening over gedachten 
- Lunch met salade, soep, broodjes en fruit 
- Mindful wandeling 
- Hapje en drankje bij het kampvuur 
- Ervaringen, inzichten en afsluiting 

 
*Alles naar eigen keuze. Wil je ergens niet aan meedoen, een boek lezen, wandelen of iets anders 
doen, dan kan dat natuurlijk ook. 
**Onder voorbehoud van wijzigingen. 

 
Locatie 
 
Het Scandinavische buitenleven in het groene, nuchtere en gastvrije Achterhoek. 
Oetdoor 
Bolksbeekweg 7 
7241 PH Lochem 
 

 
 



Investering 
 
Om deze hele dag te kunnen genieten betaal je: 
Early bird t/m 30 mei:   99 euro p.p. 
Samen aanmelden: 110 euro p.p. 
Reguliere prijs:  120 euro p.p. 
 
Bovenstaande prijzen zijn inclusief: 

- Alles uit het programma. 
- Lunch 
- Onbeperkt koffie, thee en fruitwater. 
- Snacks tussendoor. 
- Materialen voor de yogales (maar je eigen spullen meenemen mag natuurlijk ook). 

 
 
Contact, aanmelden en annuleren 
 
Wil je je aanmelden, nog wat weten of vragen? Mail, app of bel naar Veronique. 
Aanmelden kan tot en met 5 juni 2021 
 
Annuleren is tot 5 juni 2021 kosteloos. Wanneer je na deze datum annuleert, betaal je de volledige 
kosten of mag je iemand anders laten komen (tenzij je door ziekte niet kunt komen). 
 
I.v.m. de corona maatregelen is er een maximum aantal plekken beschikbaar (10). Ook gaat deze dag 
door bij een minimaal aantal inschrijvingen (4). 
 
Veronique van Dam | voeding om te voelen 
veronique@velans.nl 
06-57737183 
www.velans.nl 
https://www.instagram.com/veroniquevandam 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reacties van anderen over lessen bij Velans, Veronique en yoga events: 
 
 ‘‘Yoga bij Velans heeft er voor gezorgd dat ik sterker ben geworden. Ik was voorheen niet al te lenig, 
maar door de yogalessen ben ik veel flexibeler geworden en voel ik me prettiger in mijn eigen 
lichaam. ’’  -Steven- 
 
‘‘Veronique geeft een duidelijke uitleg met een rustige stem. Ze heeft een positieve uitstraling en laat 
iedereen in zijn/haar waarde. Je voelt dat er geen competitie is.’’ -Hermien- 
 
‘‘Wat ik leuk vind aan jouw lessen en waarom ik terug blijf komen, is dat je persoonlijk advies krijgt 
tijdens de les. En vooral omdat er tijdens de lessen een fijne, losse en rustige sfeer hangt waardoor je 
je op je gemak voelt. ’’ -Roos- 
 
‘‘Het was een heerlijke dag, een betere ontspanning dan de sauna. Het voelde echt als een korte 
vakantie.’’ -Laura- 
 
‘‘Het was een heel geslaagde dag. Het had op mij een ontspannen werking. Compliment voor het 
programma. Dank je wel.’’ -Edith- 
 
 

Over Veronique van Dam 
 
Ik ben Veronique van Dam, het gezicht achter Velans. Door mijn achtergrond als orthopedagoog ben 
ik gaan merken dat er steeds meer druk/stress bij zowel kinderen als volwassenen is ontstaan. En 
natuurlijk ken ik zo nu en dan ook die momenten. 
 
Daarom vind ik het belangrijk dat mensen voor zichzelf blijven zorgen. Je eigen gezondheid en geluk 
zijn immers de basis van je leven. Wat ik graag wil bereiken is dat mensen zich goed voelen, zichzelf 
kunnen zijn en gezond zijn. Fysiek en mentaal. Door terug te gaan naar de basis, rust en adem, kun je 
weer merken wat je nodig hebt en waar je heen wil. 
 
Zelf doe ik aan yoga omdat het rust brengt. Ik heb ervaren dat dit niet na één les ontstaat. Echter, 
hoe vaker ik het deed en hoe meer ik erover las, des te meer ik ging begrijpen hoe het werkt op en in 
het lichaam. Na een yogales ontstaat er nieuwe energie en een leeg hoofd bij mij. Hierdoor word ik 
sterker, zowel fysiek als mentaal. Ik ben er van overtuigd dat dit voor anderen ook werkt en ik vind 
het mooi dit aan jou te kunnen meegeven. 
 
Naast yoga houd ik van reizen, wandelen, natuur, psychologie, gezelligheid en sushi. 
 
Hartelijke groet, 
Veronique 

 


