
	  	  	  	  	  	  	   
                                                                                                                           
      NOORWEGEN 2019 
      YOGA EN MEDITATIE WEEK 
                reis naar je hart 
 

 
 
 
                                             
 
                                             Lieve mensen 

                  Noorwegen is voor mij heel bijzonder.           
       Hier is de kracht van de aarde sterk voelbaar : dat ervaar je  
         meteen als je er aan komt. Dat helpt om met je aandacht 
                                    naar binnen te gaan. 
               Naar de plek van stilte.................echte stilte.   
           Waar je in contact komt met jouw essentie, jouw ware aard. 
                                 Hiervoor nodig ik je van harte uit,   
                                                Carien 
                                     
	  	  	  
	  	   

                                              
                              
      
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

              ZONDAG 14 JULI TOT EN MET ZONDAG 21 JULI 
       
                    YOGA EN MEDITATIE WEEK NOORWEGEN 
                                                                                                                   
                                 REIS NAAR JE HART 
 
 
Lieve lezer, 
 
Graag nodig ik je uit op deze bijzondere reis, van je hoofd naar je hart. 
Om te ervaren wat je ware aard is, je essentie. En dat is: 
je bent precies goed zoals je bent! 
Helaas is ons hoofd het daar vaak nog niet mee eens.  
Het is een avontuur om aan te gaan, wat je weerhoudt om vanuit je hart te 
leven. Ga je mee op dit avontuur? 
  
Het is mijn wens dat we allemaal kunnen leven vanuit een open hart, 
ontspannen en dicht bij jezelf. 
Hier wil me deze week voor inzetten. 
Daarvoor gebruik ik graag Dru yoga en Dru meditatie . En laat me verder 
onder andere inspireren door Thich Nhat Hanh en de weg van vriendelijke 
aandacht.  
 
 
Noorwegen; de Noorse -overweldigende – natuur helpt je zeker om van je 
hoofd naar je hart te gaan. Omdat het land een heel aardse, oer-kracht heeft, 
die je grond geeft om op te staan en te landen in jezelf. 
 
 
Welkom op deze reis naar je hart. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Deze week bied ik aan in samenwerking met Margot Schotanus, een ervaren 
kokkin, die ons geweldig gaat verwennen met haar heerlijke eten. Dit staat 
niet los van ons programma: ons voedsel ( en ook de bereiding) is ook 
onderdeel van de energie die we gaan neerzetten deze week. Zowel Margot 
als ikzelf doen ons werk met liefde en aandacht, wat naar onze mening 
wezenlijk is voor ons werk.  
   

Margot 
 
We vragen je om toerbeurt te helpen bij de afwas en hulp in de keuken. Er zal 
daarvoor een schema zijn wat je kunt invullen. Zo dragen we met zijn allen de 
week. 
Margot zal, waar mogelijk, ook deelnemen aan het programma. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Over de accomodatie : Fossum.  
 
Dierk en Brigitte Rengstdorf zijn ongeveer 20 jaar geleden uit Duitsland 
naar Noorwegen zijn geëmigreerd. Zij hebben van Fossum een echt 
levenswerk gemaakt,  en het is een bijzondere en spirituele plek geworden. Er 
is een fijne yogaruimte, een sauna aan de waterval, en verschillende 
meditatie plekken.  
 

 
     

                                 
 
  
Er zijn heel veel mogelijkheden om de stilte en energie van Fossum te ervaren: 
 
Yoga of mediteren op de meditatie platforms of bij de waterval. 
Rustig bewegend aan het water of op de wei voor de yogazolder. 
Wandelen in de bergen rondom Fossum. 
Mijmeren, lezen, wandelen of gewoon zijn. 
Loslaten in de warmte van de sauna.  
Zwemmen of kanoën in het meer. 
  
 
 
 



 
 
   
 
 
 

                                
  
                                     meditatieplatform aan de waterval  

                                 
                                                dompelbad in de waterval                               
  
                                  
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              meditatie platform aan het meer  

               



                                                          
                                         
                                                
 
Verblijf: 
 
 
 
Fossum ligt aan het meer het Skrevatn, een prachtig stil en weids meer met 
kristalhelder water.  Het is er heerlijk zwemmen en er zijn kano’s aanwezig om 
een mooi tochtje te maken.  Als je bij Fossum aankomt, ligt aan de 
rechterzijde het hoofdgebouw, met boven de yogaruimte en beneden het 
Stallcafe: het restaurant – café . 
Aan de linkerzijde is de woning van Brigitte en Dierk. Naar beneden lopend 
zie je links het sanitairgebouw met toiletten, douches en een ruime keuken. 
Hier vind je ook de sauna en het meditatieplatform aan de waterval. Gebruik 
van de sauna is mogelijk op afspraak, extra kosten zijn hiervoor ongeveer 150 
kronen.  De huisjes liggen verspreid op het terrein van Fossum.  
           
Beneden aan het meer is nog een tweede platform, waar het heerlijk toeven 
is. Nieuw is een tipi aan het meer, die ook gebruikt kan worden voor yoga en 
meditatie.  In de directe omgeving van Fossum zijn diverse kleine en ook wat 
grotere wandelingen te maken.  De dichtbijzijnste plaats is Fyresdal, op 23 km 
afstand. 
 
Je hebt de keuze tussen een verblijf in een eigen , 1 persoonshuisje. Of met 
twee personen in een groter huisje, met een eigen slaapkamer en een 
gezamelijke woonkamer met keuken. Het grotere huisje heeft een compost 
toilet.  Eventueel is er ook een eigen slaapkamer naast de yogaruimte, boven 
het Stall cafe. Dan kun je gebruik maken van de douche/toilet die beneden is. 
Je kunt je keuze aangeven op het inschrijf formulier.  
 
Onze gemeenschappelijke ruimtes zijn de yogazolder, de keuken en eetkamer 
in het Stall cafe. 
 
 



 
 
 
LEIDRAAD EN PROGRAMMA 
 
Als leidraad loopt door deze week,  je weg volgen, je ware aard, je essentie. 
Deze weg kan zich ontvouwen binnen het programma, maar zeker ook buiten 
het programma. Ik ga je op verschillende manieren uitnodigen om contact te 
maken met jezelf en je hart te openen. Bij dit alles ben je vrij om je weg te 
volgen: het is een week voor jou. Dus niets is verplicht. Juist het zuiver voelen 
wat goed voor je is, is de eerste stap op weg naar jezelf.  
Wel vraag ik ieders medewerking voor 1 stiltedag: dat is de woensdag. We 
houden een nobele stilte vanaf het opstaan tot einde middag. 
 
De lessen kunnen zowel binnen op de yogazolder, als buiten plaatsvinden. 
De invulling van de middag is vrij in te vullen. Dat kan onder andere met een 
aanbod wat aansluit bij het thema van onze week. Elke middag zal er een 
ander aanbod voor je klaarliggen.  
Tijdens het avondprogramma komen de volgende onderdelen aan bod: 
eenvoudige massage, mantra zingen, meditatie, mantra dans, ontspanning 
en verder ruimte voor wat zich aandient. 
 
 
 
 

  
 
Kook workshop op donderdag: Vegetarisch koken: Makkelijk en gezond. 
 
 



PROGRAMMA 
ZONDAG  
Gedurende de dag aankomst. 
18.30 uur diner :  kennismaking met elkaar.  
 
MAANDAG 
10.30 uur : opening van de week; wat is jouw wens/doel voor deze week? 
                             Yogales om aan te komen 
12.30 uur:  lunch 
17.30 uur : diner 
20.00 uur: avondprogramma; ontspanning en Gayatri mantra. Deze mantra opent het hart. 
 
DINSDAG 
 7.30 uur : meditatie 
 8.45 uur:  ontbijt 
10.30 uur:  yogales 
12.30 uur: lunch 
17.30 uur : diner 
20.00 uur:  avondprogramma met introductie voor de stiltedag. 
 
WOENSDAG   STILTE , vanaf het opstaan tot 16.30 uur 
7.30  uur : meditatie 
8.45  uur:  ontbijt 
10.30 uur:  yogales 
12.30 uur:  lunch 
16.30 uur: samenkomen op de yogazolder, de stilte verbreken 
17.30 uur : diner 
20.00 uur: avondprogramma 
 
DONDERDAG    VRIJE DAG   
Een dag om helemaal zelf in te delen. Wat is je wens/doel voor deze week? Kan je vanuit 
deze gedachte je dag indelen? Mogelijkheden zijn o.a.: gebruik maken van de sauna, 
kanovaren, wandelen.  Margot bied in de middag een kookworkshop vegetarisch koken aan 
met als thema: Makkelijk en gezond.  
9.00 uur gezamenlijk ontbijt, hier kan je ook een lunchpakketje maken. 
15.00 uur: kookworkshop 
18.00 uur : diner 
 
VRIJDAG 
7.30  uur : meditatie 
8.45  uur:  ontbijt 
10.30 uur:  yogales 
12.30 uur:  lunch 
Middag :     voor wie wil :  wildplukwandeling met Margot, daarna samen koken. 
18.00 uur : diner 
20.30 uur: avondprogramma 
 
ZATERDAG 
7.30  uur : meditatie 
8.45  uur:  ontbijt 
10.30 uur:  yogales 
12.30 uur:  lunch 
Middag: individueel op pad met jouw wens/doel, om 16.00 uur samenkomst om de week af 
te sluiten, dat doen we door samen een  (natuur ) mandala te maken  
18.30/19.00 uur : diner 
 Avond: opruimen 
 
ZONDAG              Na een gezamenlijk ontbijt, weer huiswaarts.  



                                                                                                         
   

                     
 
 
 
Praktische gegevens. 
 
Datum:                         zondag 14 juli tot en met zondag 21 juli                    
Reisbestemming:       Fossum  Dierk en Brigitte Rengstdorf 
                                      Hauggrend 
                                      N-3870 Fyresdal 
                                      www.fossum-ferie.com 
                                     Telefoon: 0047 350 425 14 
Kosten:                        € 925.- 
 
Hierbij is inbegrepen:  verblijfkosten, volpension, alle lessen en de kookworkshop. 
Niet inbegrepen:  reiskosten, reis-en annulerings verzekering, extra kosten gemaakt 
buiten het cursusprogramma. ( zoals bijvoorbeeld het gebruik van de sauna)  Je ziet 
dat de reis niet is inbegrepen bij de kosten.  Het is mogelijk om samen met de auto 
te reizen, of te vliegen.   Het dichtbijzijnde vliegveld is Oslo Torp ( Sandefjord).  
Vandaar kun je samen een auto huren om naar Fossum te rijden.  Het is ook mogelijk 
om met het openbaar vervoer van het vliegveld naar Fossum te reizen. Kijk daarvoor 
op www.ruteinfo.no  Je kunt op het inschrijf formulier aangeven of je samen wilt 
reizen. Voor reisadvies sta ik je graag te woord. Als je eerder wilt aankomen of 
langer wilt blijven, is het mogelijk om zelf je huisje wat langer te huren. 
 
Inschrijven kan door het bijgaande inschrijfformulier in te sturen naar Carien 
Martens, 
dat kan per mail of per post: 
St.Janskruid 20, 5071 GL Udenhout. 
Na inschrijving ontvang je een bevestiging en een rekening. 
 
     
 
 
 
 
 
 
Carien Martens                                   Telefoon 013 5110654                   
www.inderoosyoga.nl                          E-mail: rozenpost@inderoosyoga.nl 
 



INSCHRIJF FORMULIER  
NOORWEGEN 14 juli tot en met 21 juli 
 
Cursusleiding:  Carien Martens 
Kosten            :  € 925.- 
Persoonlijke gegevens :  
 

 

Voor/achternaam:……………………………………………………………………………………… 

 

Straat:………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode:…………………Plaats:………………………………………………………………………. 

 

Telefoon:……………………………………….Mobielnr.:…………………………………………… 

 

E-mailadres:…………………………………………………………Geboortedatum:……………… 

 

 
Contactpersonen 
Deze gegevens kunnen van belang zijn in het geval zich iets met je mocht voordoen. 
Vul de namen in, in volgorde van belangrijkheid. 
Naam                                Telefoonnummer  
 
1 ………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
2 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Algemene opmerkingen   Vul hier bijzonderheden in met betrekking tot 
bijvoorbeeld een dieet,  allergie, medicijngebruik. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………….................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

Voorkeur voor huisje/accommodatie:  ( als het mogelijk is, dan krijg je het huisje van 

je voorkeur. Dit wordt altijd in overleg gedaan) 

0   huisje voor jezelf  

0   huisje delen met anderen 

 

Verzekeringen: 

Het is raadzaam een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 

In de Roos/ Carien Martens is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal of schade aan 

jezelf of je eigendommen. Bij ondertekening van dit document gaat je hiermee 

akkoord. 

 

Betaling: 

Je ontvangt een bevestiging en een rekening na inschrijving. Mocht je de reis 

moeten annuleren, raadpleeg dan de annuleringsvoorwaarden van uw verzekering. 

In de Roos geeft geen restitutie na betaling. Wacht met het boeken van je 

vliegtickets na bericht van bevestiging. 

 

Reizen: 

Ik zou het liefst op deze manier willen reizen 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………... Ik wil wel/niet anderen meenemen. 

 

 

 

Datum: ………………            Naam  

 

…………………………………………………………………………………….  

 

 

Handtekening:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


