
Haaren - Al ruim twintig jaar verdiept yogadocent Astrit Verstijnen zich 
actief in yoga, het proces van bewustwording en verandering. In 
Yogafarm, haar studio in Haaren geeft ze lessen in maar liefst drie 
soorten yoga, voor mensen van alle leeftijden en elk ervaringsniveau.

“Persoonlijke aandacht, kwaliteit, 
verbinding en flow staan in mijn 
lessen voorop”, vertelt Astrit, die 
anderen graag wil laten ervaren 
wat yoga zowel fysiek als mentaal 
voor hen kan betekenen. “De 
combinatie van bewust bewegen 
en aandacht voor je ademhaling 
zorgt voor veel positieve effecten”, 
aldus de yogadocente. “Het geeft 
niet alleen een gezond en soepel 
lichaam, ook meer rust in je hoofd 
en je hart.”

In haar yogastudio met ‘flow’, een 
verwijzing naar de vloeiende 
bewegingen die Astrit dankt aan 
haar dansachtergrond, geeft ze 

lessen in drie soorten yoga: Yin 
yoga, Yin-Yang yoga en Strong 
Flow. Astrit: “Yin yoga is een 
rustigere vorm van yoga, gericht 
op het bindweefsel en het loslaten 
van (spier)spanning. Yang yoga is 
een actievere vorm van yoga 
waarbij we beweging en 
ademhaling combineren. Yin-Yang 
yoga is een combinatie van deze 
stijlen. Strong Flow is creatief, 
dynamisch en ritmisch, met ruimte 
om jezelf uit te dagen en je fysieke 
en mentale grenzen te verkennen.”

De lessen van Yogafarm zijn 
geschikt voor iedereen, van iedere 
leeftijd en van elk ervaringsniveau, 

zo benadrukt Verstijnen. Ze vinden 
plaats in kleine groepen waardoor 
er veel ruimte is voor persoonlijke 
aandacht en een goede opbouw 
met veel afwisseling.

Open dag
Op zaterdag 1 september stelt 
Astrit van 14.00 tot 16.00 uur de 
deuren van Yogafarm open, zodat 
mensen geheel vrijblijvend kennis 
kunnen maken en de studio 
kunnen bekijken. Geïnteres-
seerden kunnen zich hiervoor 
aanmelden via www.yoga-farm.nl 
of via Facebook @YogafarmYoga-
studio.

Interesse?
Neem contact op met Astrit 
Verstijnen via info@yoga-farm.nl 
of 06-11455491, of kijk op 
www.yoga-farm.nl. Je vindt 

Yogafarm aan de Belversedijk 1 in 
Haaren.
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Boxtelse muzikant Dennis Wels slaat  
nieuwe weg in Feelwise focust...

Precies tien jaar geleden, 
augustus 2008, verhuisden we 
van Badhoevedorp naar Brabant. 
Het verlangen om terug te gaan 
naar het Zuiden was niet meer te 
houden, en werd uitvergroot 
door het verlies van onze dochter 
Maike vlak na haar geboorte.
We kwamen terecht in Boxtel. 
Het bleek de juiste plek om een 
nieuw leven op te bouwen, 
zowel privé, als op het gebied 
van werk. Onder het motto 
‘What the hack, alles staat op z’n 
kop, het heftigste heb ik verloren, 
nu heb ik helemaal niets meer te 
verliezen’ besloot ik voor mezelf 
te beginnen. Ondanks het feit 
dat mijn vader ondernemer was, 
was het ondernemerschap nooit 
echt in me opgekomen. Tegelij-
kertijd trok de vrijheid, dat kon ik 
ook voelen. De recessie volgde 
vrij snel, en toch kon ik mijn 
bedrijf blijven ontwikkelen. Mijn 
ervaring als zelfstandige groeide 
en groeide. De trainer, de coach 
en bovenal… de mens in mij.

Tien jaar Feelwise: een mooi 
moment om de balans op te 
maken. De tien belangrijkste 
adviezen aan mezelf, voor elk 
Brabants jaar één:
1. Als ik ergens als een berg 
tegenop zie, krijgt het zetten van 
steeds opnieuw een stap(je) me 
wel in beweging.
2. Blijf kijken naar de realiteit van 
deze seconde. Voorkom de 
verleiding van de nostalgie van 
dat wat was. Ga niet hopen op 
dat wat, misschien wel ooit en 
misschien wel nooit, komen gaat.
3. De beste beslissingen heb ik 
genomen zonder erover na te 
denken. Alles in mij zei (en 
voelde) op dat moment ‘ja, ik 
wil’. Daar kon mijn hoofd geen 

speld meer tussen krijgen.

4. Ik heb altijd een keuze.
5. Doe de dingen zonder de 
verwachting dat een ander iets 
terug moet doen of geven.
6. Ga altijd op zoek naar de vraag 
achter de vraag, er speelt vaak 
meer dan ik in eerste instantie 
denk.
7. Ik mag altijd één fout maken, 
diezelfde fout maak ik daarna 
namelijk nooit meer.
8. Een goed gesprek is een 
gesprek waarin ik achter mezelf 
vandaan kom, en me eerlijk en 
open uitspreek.
9. Blijf investeren in mijn eigen 
ontwikkeling, zelf-ontplooiing is 
ook goed voor rimpels.
10. De zin van het leven is zin in 
het leven.

Ik ben benieuwd … welk advies 
geef jij jezelf als het gaat om de 
inrichting van jouw leven?

Terug naar nu. Vorige week 
kreeg ik dit mooie bericht van 
een cliënte: ‘Alweer tien jaar aan 
de weg, en andermans wegen, 
aan het timmeren met Feelwise. 
Wauw, wat een prestatie! Proost 
op nog vele mooie en inspire-
rende jaren erbij!’

Alle mensen die ik de afgelopen 
tien jaar heb ontmoet, staan 
symbool voor groei. Groei in de 
vorm van inspirerende ontmoe-
tingen, mooie opdrachten, 
prachtgesprekken en pittige 
levenslessen. Waardevol voor mij 
en… wat ik hoop, evenzo 
waardevol voor de ander!
Tien jaar Feelwise. Ik teken bij, 
echt wel. Ik kijk er naar uit je 
ergens de komende tien jaar 
weer of voor de eerste keer te 
ontmoeten. Want (werk)geluk 
vermenigvuldigt zich door 
oneindig en tijdloos delen!

Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008 
haar coachpraktijk Feelwise. Het is haar 

kracht om jou verder in je kracht te 
zetten. Om je zelfkennis te laten 

groeien, rust in het hoofd te brengen & 
plezier in dat wat je doet. Zij denkt met 

je mee om je leven gericht vorm te 
geven zoals het voor jou klopt, zowel 

op het werk als privé. Haar motto luidt: 
Het leukste wat je kunt kennen is jezelf. 

Een motto waar zij, samen met haar 
cliënten, met veel passie, plezier en 

professionaliteit vorm aan geeft.XziXzi Photography

Yogafarm biedt yoga voor iedereen

Boxtel - De Boxtelse muzikant Dennis Wels bracht afgelopen vrijdag 
een digitaal verzamelalbum uit met daarop 50 nummers die hij 
gedurende zijn inmiddels al twintigjarige muzikale carrière schreef. Het 
album, dat de toepasselijke naam ‘Collected’ meekreeg, kan gezien 
worden als de afsluiting van de Engelstalige periode van de zanger-/
muzikant. Maar er zit meer achter, blijkt als wij Wels spreken.

“Ik heb best veel gemaakt de 
afgelopen twintig jaar”, begint 
Wels het gesprek. Dat is misschien 
wel een eufemisme, want Wels 
was met tien studioalbums en naar 
eigen zeggen met nog meer, niet 
uitgebrachte muziek, zeer 
productief te noemen. “Ik heb 
vele cd’s rondzwerven en ook veel 
dingen die ik zelfs kwijt ben”, 
vervolgt hij. “Over een jaar of tien 
is misschien alles wel weg. Ik zou 
het zelf leuk vinden als mijn 
dochters dan ook iets van mij 
zouden kunnen luisteren.”

Zo begon de speurtocht door de 
honderden nummers die de 
43-jarige Boxtelaar de afgelopen 
decennia schreef. “Daar zaten 
best goede dingen tussen”, 
constateert Wels. En dus besloot 
hij dat hij zijn muziek wel met 
meer mensen kon delen dan enkel 
zijn gezin. Dat gebeurt dus met 
het 50 nummers tellende verza-
melwerk, dat overigens niet als 
fysieke schijf wordt uitgebracht.

Wels geeft desgevraagd aan dat er 
een bepaalde ontwikkeling te 

horen is gedurende de jaren, 
vooral op het gebied van 
songwriting. “Als je die oudere 
dingetjes terugluistert zijn die 
tekstueel nog een beetje ‘school-
krantpoëzie’. Naarmate de jaren 
verstrijken wordt het allemaal 
steeds volwassener en interes-
santer, ook wat betreft songstruc-
turen zoals nummers die geen 
refrein bevatten.” Dat verraste 
hem enigszins: Ik luisterde eigenlijk 
niet zo vaak naar mijn eigen 
nummers!”

Het album kan echt gezien worden 
als de afsluiting van een periode, 
vindt Wels. Hij wil zich de komende 
tijd meer gaan richten op het 
Nederlandstalige repertoire. 
Daarbij hoef je overigens geen 
Guus Meewis-achtige nummers te 
verwachten: “Ik blijf deze stijl 
spelen. Denk dus eerder aan een 
soort Nederlandstalige Damien 
Rice.”

De stap naar Nederlandstalig 
voelde natuurlijk aan, zo vertelt 
Wels: “Ik heb een lange tijd geen 
album uitgebracht; bijna zes jaar. 

In de tussentijd luister je ook weer 
naar andere muziek. Nu is dat 
bijvoorbeeld veel Frank Boeijen en 
dergelijke. Die muziek komt dan 
toch in je systeem.” De Boxtelaar 
vindt dat schrijven in het Neder-
lands hem goed af gaat: “Ik vind 
het makkelijker dan Engels. Je 
woordenschat ligt toch hoger en je 
kunt wat meer spelen met zinnen.”

Overigens is het Nederlandstalige 
repertoire niet volledig nieuw voor 
Wels: hij schreef ooit samen met 
de Boxtelse Wim Kuipers mee aan 
nummers voor ‘Oesterzult’. Ook 
probeerde hij de afgelopen periode 
al enkele nummers in zijn 
moedertaal uit. “Maar echt een 
hele Nederlandstalige set speelde 
ik nog niet. In ieder geval niet 
aangekondigd”, lacht hij. “Ik 
maak het mezelf weer moeilijk 
denk ik.”

Later dit jaar verschijnt als het 
goed is dan ook een nieuw Neder-
landstalig album van Wels. “Ik ben 
dat nu aan het opnemen en breng 
het pas uit als ik het goed genoeg 
vind”, lacht hij. “En dan zien we 
wel wat er gebeurt. Ik ben wel 
gedreven, maar het is me niet zo 
te doen om commercieel succes.”

Het meer dan twee uur durende 
verzamelalbum ‘Collected’ is 
onder meer te beluisteren op 

Spotify. Daar zal ook zijn nieuwe 
album later dit jaar op verschijnen. 
Een voorproefje daarvan zal op 5 
oktober live te beluisteren zijn in 

De Groene Engel in Oss. Wels 
verzorgt die avond het voorpro-
gramma voor de band Vals Licht.

Astrit Verstijnen in haar studio Yogafarm. (Foto: Marjo van de Peppel-
Kool)

Dennis Wels. (Foto: Sander van Kasteren)


