
 
Elke 2e zondag van oktober is het Nationale Stoelyoga Dag. Zondag 14 oktober 2018 vindt de 3e 
Nationale Stoelyoga Dag plaats met overal stoelyoga events. 
 
Doel 
De Nationale Stoelyoga Dag wil mensen verbinden en ouderen in Nederland & Vlaanderen in het 
zonnetje zetten. Voor ouderen is yoga een ontspannende bewegingsvorm die een positieve invloed 
heeft op pijn, stijfheid en bewegingsbeperkingen. Een keer in de week yoga kan al leiden tot minder 
pijn, meer energie en een betere stemming. Voor ouderen zijn activiteiten heel belangrijk, yoga is niet 
alleen zinvol maar ook heel fijn en gezellig om samen te doen 
 
Stoelyoga Nederland & Vlaanderen roept iedereen op om op deze dag mee te doen aan één van de 
gratis Stoelyoga events waarbij wij ouderen een sociaal samenzijn, beweging, ontspanning, plezier en 
een fijne herinnering willen geven. Nodig je vader, moeder, opa, oma, oudere buurvrouw, buurman, 
oom of tante uit voor één van de events! 
  
Organiseer zelf een event  
Geef jij ergens stoelyoga of wil je een stoelyoga les opzetten en wil je een bijdrage leveren aan deze 
mooie dag? Organiseer dan zelf een stoelyoga event op zondag 14 oktober. Dit kan door op deze dag 
een stoelyogales met thee en lekkers aan te bieden of dit uit te breiden tot een groter event met 
bijvoorbeeld massages, goodiebag, gezonde sapjes, klankschaal concert, bedenk het maar… van een 
aantal uur.    
  
Organiseer dit in een wijk- of ouderencentrum, dorpshuis of zorginstelling. Het zou mooi zijn als je 
na deze dag een vaste les kunt aanbieden. Geef bekendheid aan je event op social media, stuur een 
persbericht naar de huis-aan-huis bladen in jouw regio. (Zie ons voorbeeld onderaan dit document) 
Denk aan flyeren, voor € 45,- laat je 1.000 flyers drukken). Leg contact met ouderenbonden, 
huisvrouwenverenigingen, wijkcentra, buurtcentra, rolstoelverenigingen, zorginstellingen in jouw 
regio. Uiteraard maak je gebruik van het logo van de Nationale Stoelyoga Dag, deze kan je van 
internet halen.    
 

Zelf sturen wij naar alle landelijke dagbladen en tijdschriften een persbericht en maken wij promotie 
voor alle events dus vergeet jouw event niet naar ons te mailen dan zetten we hem op onze website 
en facebookpagina. Stuur een mail naar info@stoelyoga-nederland.nl met de volgende gegevens:  

Naam yogaschool:  
Straatnaam en plaats:  
Website:   
Email adres voor aanmelding:  
  
Subsidie van de gemeente  
Via jouw gemeente kan je een aanvraag indienen voor een wijkbudget. Dit gaat op persoonlijke titel 
en kan je online aanvragen. Informeer bij je gemeente naar de voorwaarden.   
  
Vanuit liefde verbinden we en gaan we voor meer beweging en stoelyoga in Nederland!  
  
Namasté  
Team Stoelyoga Nederland  



Voorbeeld Persbericht  

  
Nationale Stoelyoga Dag  
14 oktober is weer landelijk  
aandacht voor stoelyoga: de 
makkelijkste en meest 
laagdrempelige vorm van 
yoga  
  
Doel 
De Nationale Stoelyoga Dag wil mensen verbinden en ouderen in Nederland & Vlaanderen in het 
zonnetje zetten. Voor ouderen is yoga een ontspannende bewegingsvorm die een positieve invloed 
heeft op pijn, stijfheid en bewegingsbeperkingen. Een keer in de week yoga kan al leiden tot minder 
pijn, meer energie en een betere stemming. Voor ouderen zijn activiteiten heel belangrijk, yoga is niet 
alleen zinvol maar ook heel fijn en gezellig om samen te doen 
 
Stoelyoga Nederland & Vlaanderen roept iedereen op om op deze dag mee te doen aan één van de 
gratis Stoelyoga events waarbij wij ouderen een sociaal samenzijn, beweging, ontspanning, plezier en 
een fijne herinnering willen geven. Nodig je vader, moeder, opa, oma, oudere buurvrouw, buurman, 
oom of tante uit voor één van de events! 
  
Waar 
Op verschillende plekken in heel Nederland zal gratis stoelyoga worden gegeven met een feestelijk 
tintje. Kijk voor adressen op: www.stoelyoga-nederland.nl  
 
Centrale event 
Het centrale event zal worden gegeven van 14.00-16.30 uur.          
Locatie ? 
 
• De stoelyoga les voor jong en oud 
• Er worden tips gegeven om fit en ontspannen te blijven thuis, op 
school en op de werkvloer. 
• Er is een piano concert van Marian Slot en heerlijke ontspannende rug & schouder massages 
• Gratis parkeren en rolstoelvriendelijk. Vrij entree! 
• Vooraf aanmelden verplicht, eerste 75 aanmeldingen ontvangen een rijk gevulde goodiebag: 
info@stoelyoga-nederland.nl  
 
Informatie: 
De Nationale Stoelyoga Dag is een initiatief van Stoelyoga-nederland.nl, dé site waar je 
informatie vindt over stoelyoga en een platform vormt voor stoelyoga- beoefenaren en -docenten en 
bedrijven die aandacht besteden aan de vitaliteit van hun werknemers. 
 
Ieder jaar 
2018 is het 3e jaar van de Nationale Stoelyoga Dag 
Contact persoon: ?  
Telefoonnummer: ? 


