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INHOUD – LEEFSTIJLCAFÉ ‘SLAAP LEKKER’ - 30 MAART 2019 
 

Goedemorgen, ik ben Marius den Hartog en ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding 
Sport en Bewegen Lifestyle & Coaching. Ik ben momenteel stagiaire bij Yuwa en orga-
niseer deze 67e verjaardag van Yuwa als onderdeel van mijn examen. 
Tijdens het leefstijlcafé zijn er interessante presentaties en workshops. Het thema 
slapen is erg interessant en valt veel over te vertellen. Je kan van deze dag dus iets 
nieuws leren wat voor jouw misschien belangrijk is. Laten we er samen een iets moois 
van maken, ik heb er zin in!  

 

Workshop: Het geheim van slapen 
Slapen is een groot ding, als het niet goed gaat. Als het wel goed gaat dan heb je het er niet over, maar als het niet 

goed gaat heb je het er misschien ook niet over? Dan draag je het bij je als een last. Niet alleen ben je niet uitge-

rust, maar je maakt je er ook nog eens zorgen over. In deze workshop komen inzichten en tips aan bod voor een  

betere nachtrust, gevolgd door ontspanningsoefeningen.   
 

Jaap Vermeulen 
Jaap is ervaringsdeskundige op het gebied van slecht slapen, hij heeft zelf een periode slecht ge-

slapen. Als coach/trainer leert hij mensen de stressrespons te stoppen, door invloed uit te oefe-

nen op het autonome zenuwstelsel. Dit heeft een positief effect op het gebied van gezondheid en 

mentaal welzijn. In deze workshop gaat Jaap specifiek in op beter slapen.  

www.stressrespons.nl 

 

 
Lezing: Voeding en slaap – meer winst dan je denkt 
Chermaine van Weelderen presenteert een boeiende en verrassende lezing over de relatie tussen voeding en slaap. 

Met haar 8 tips zorgt ze ervoor dat je beter in slaap komt, beter doorslaapt en in de nacht kunt herstellen. Zo be-

vorder je je gezondheid en energie. Hoe heerlijk is het om voortaan uitgerust wakker te kunnen worden?  

Marius geeft aanvullende leefstijl tips. 
 

Chermaine van Weelderen 
Chermaine is een bevlogen voedingsexpert die graag een beetje tegen de gevestigde or-

de aanschopt. Dit alles doet ze door haar jarenlange ervaring en onderbouwing met de 

meest recente wetenschap. Je mag ook niet minder verwachten van iemand die promo-

tieonderzoek doet naar de relatie tussen voeding en kwaliteit van leven bij ernstig zieke 

patiënten. Chermaine is gespecialiseerd in hart- en vaatziekten, energie, darmen en lek-

ker eten. Eind mei van dit jaar verschijnt haar eerste kookboek.  

Chermaine is niet alleen als voedingsexpert aan Yuwa verbonden maar heeft ook de pro-

fessionele leiding over onze praktijk voor o.a. figuurcorrectie en huidverbetering.  

 

Workshop: 7 yoga oefeningen voor een betere nachtrust 

Maak op een laagdrempelige manier kennis met yoga en leer 7 eenvoudige oefeningen voor thuis die je kunnen helpen 

beter te slapen. Je hoeft geen Yoga ervaring te hebben of lenig te zijn om deel te nemen. Draag comfortabele 

(sport)kleding en breng een yoga mat of badlaken mee.  
 

Jenny Dijks 
Sinds 2008 geeft Jenny met veel plezier yoga lessen en is daarnaast masseuse. Ze heeft een 

brede ervaring en scholing op het gebied van yoga en blijft zich altijd ontwikkelen. Sinds een 

aantal jaar verzorgt ze ook lessen bij Yuwa Leefstijlclub en kun je iedere vrijdagochtend, van 

10.00-10.55 uur, bij haar terecht voor een ontspannen yogalesuur.  

 


