
 
 

We blijven jongleren met constante verandering. We trachten het deze keer zo simpel mogelijk te houden.. 
 

PERIODE 19 april tot 25 juni 
 

   ONLINE LESSEN    

          

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

                    

  Sigurd       Sigurd   Lena   Sigurd 

6:00  Meditation    Lena 6:00  Meditation  7:00 Meditatie 6:00  Meditation  

7:00  Astangha  7:00 Meditatie 7:00  Astangha   Jonas 7:00  Astangha  

  Yoga  

  end:7:30   vinyasa Yoga  

7:30 Qiqong   vinyasa Yoga  

 end 8:00  

     end 8:00  

  end: 8:00  end 8:00  

                    

  Elly           Sigurd     

19:00  Pilates    Ils   Elly 19:00 Taichi/Qiqong      

20:00  Power Yoga  20:00  Meditatie 20:00  Yoga  20:00  Yoga      

21:00  Meditation    end 21:00   end 21:30   end 21:30      

  end 22:00                  

Tijdens de online lessen van Elly en Sigurd kan er ook telkens 1 persoon meedoen in de studio. Laat op voorhand weten als je wil komen meedoen. 
 
 

LIVE LESSEN BUITEN 
 

Iedereen die behoefte heeft aan ‘live’ contact, kan dinsdag –en/of woensdagavond komen meedoen. Meestal spreken we af aan het skatepark, Park Spoor 
Noord. Van daaruit durven we al eens uitzwerven over de stad om op de meest pitoreske plaatsjes te trainen.  
Er zijn voldoende leraars aanwezig om 2 of 3 bubbels te maken. Dus wie zin heeft, is WELKOM !!! 
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PRIJZEN 

 
Je kan als vaste student van de school nog steeds online boeken aan 50% voor alle privéelessen (1op1 coaching)  
Alwie nog privéelessen heeft staan van vorige periode : ze zijn geldig tot einde schooljaar. Inplannen dus ! 
 
Voor de groepslessen rekenen we op 10 trainingsweken ( er zijn er 11 dus ergens zal er nog wel eentje ‘verdwijnen’). 
Zoals gezegd, proberen we het simpel te houden...1 prijs voor iedereen, ongeacht je 1 of 10 keer wil trainen in de week...jep, onbeperkte toegang voor 
iedereen! Hopelijk maken jullie er gebruik van om je training top notch te krijgen.... 
 160€ 
 
 
Dinsdag Capoeira kids : 50€ voor deze periode.  
Kids I 18:00 tem 18:45 , kids II 18:30 tem 19:30 
 
Cash of overschrijving  

vzw Ellgurd, Essenstraat 4, 2060 Antwerpen 
IBAN :BE24 7340 2563 0338  BIC : KREDBEBB 
mededeling : <naam> <cursus> 
 
 
 


