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Aankleding Maximaplein

Wie interesse heeft mag zich melden bij Maxima’s 
of mail ons op info@leusdenzet.nl

Crea ZeT 

Interview met Lilian 
van Lilian.Yoga

Martijn Kleppe - Inge van Os - Monique Disseldorp - Sara Dirkse Versteeg - Frits Ringers
Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit

Vanaf april gaat Crea ZeT tweewekelijks een 

creatief-inloop-atelier realiseren. Tijdens 

het Vier de Lente-feest op 30 maart 

organiseren wij vele workshops voor jong en 

oud in de huiskamer van Antares. Kom 

gezellig kennismaken!

Zowel Sitty als Lilian zouden graag gezellige planten-

bakken op het Maximaplein zien. Paul en Daan van 

Maxima's hebben al een plan klaarliggen; zij hebben 

bloembakken en een vergunning om te plaatsen 

geregeld en denken begin maart de bloembakken te 

plaatsen. Nu hopen zij dat een aantal wijkbewoners 

zich meldt om die planten af en toe te verzorgen. 

Aankleding Maximaplein 

Lilian geeft op diverse plekken in Leusden waaronder 

Antares en haar eigen yogastudio in de Tabaksteeg, 

yogalessen en workshops op het gebied van voeding en 

levensstijl. Na vele jaren zelf yoga te hebben beoefend, is 

Lilian in 2013 in een Sivananda Ashram haar docenten-

opleiding gaan doen. Daar is zij zo gegrepen door het 

lesgeven, dat ze lilian.yoga heeft opgezet. In 2015 heeft 

Lilian de Yin Yoga-docentenopleiding bij Sarah Powers 

afgerond. Regelmatig volgt zij bij- en nascholing in binnen- 

en buitenland. Recent heeft zij de level II Yin Yoga 

Meditation en Inner Practices-opleiding bij Sarah Powers 

afgerond. Deze opleidingen geven haar telkens weer 

nieuwe inspiratie.

 

Wat is jouw band met Leusden-Zuid en/of de Tabaksteeg?

Ik woon en werk in Tabaksteeg. In 2009 heb ik samen met 

mijn vriend ons nieuw gebouwde huis aan de Bantuin

betrokken en sinds 2015 heb ik een eigen bedrijf aan huis. 

 

Wat doe je oftewel waar kennen wijkbewoners jou van? 

Waarschijnlijk kennen veel wijkbewoners mij van de yoga-

lessen die ik geef in mijn studio aan huis. Maar minder 

bekend is misschien dat ik ook Ayurvedisch voedings- en 

levensstijlconsulent ben en daarnaast een eigen 

coachingspraktijk heb.

 

Voor wat kunnen wijkbewoners bij jou terecht?

Ik geef diverse yogalessen en workshops. Zoals Hatha-, 

Yin- en Nidra-yoga. Je kunt bij mij ook een Ayurvedisch- 

consult of een coachtraject boeken.

 

Wat vind je van het Maximaplein?

Een mooie ontmoetingsplek voor de wijkbewoners. Maar 

het plein kan wel wat kleur gebruiken. Een paar leuke 

bloem-

bakken en wat meer groen zou een knussere sfeer kunnen 

geven aan het geheel, waardoor je wat meer uitgenodigd 

wordt om er tijd door te brengen.

 

Waar kunnen we nog aan werken met elkaar?

Wijkvereniging Leusden ZeT vind ik een geweldig initiatief 

dat nog veel meer bekendheid mag krijgen.

 

Wat wil je zelf nog vermelden in deze wijkkrant?

Graag noem ik nog mijn webadres: www.lilian.yoga. Hier 

staat meer in detail wat ik voor jou kan betekenen! Ik kijk 

er naar uit om je te ontmoeten!

Om Shanti, Lilian


