
 
 
Speciale tijden, aangepaste mogelijkheden.  
Omdat lang vooruitkijken, niet evident is, beslisten we om de volgende trainingsperiode te laten lopen van na de kerstvakantie tot voor de paasvakantie.  
Op die manier willen we zeker zijn van wat we kunnen aanbieden voor je wekelijkse training.  
We gaan ervan uit dat na de Paasvakantie weer meer groepslessen mogelijk zijn.  
 

PERIODE Nieuwjaar tot paasvakantie 2021 
Vanaf 4 januari tem 2 april 2021 

Halverwege 1 of 2 weken gesloten wegens (verlengde?)krokusvakantie. 
 
 

   ONLINE LESSEN JAN April 2021   

          

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                  
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Je kan als vaste student van de school nog steeds online boeken aan 50% voor alle privéelessen (1op1 coaching)  
 
Daarnaast bieden we 2 mogelijkheden voor bovengenoemde periode:  
 
. 130€ Enkel online : geeft je recht op 2 online lessen per week en 1 persoonlijke coaching ergens tijdens de gehele periode (1op1, online of live)  
 
. 250€ Onbeperkt : Alle online lessen en 3 persoonlijke coaching sessies tijdens de gehele periode (1op1, online of live) PLUS wekelijks 1 livesessie.  
 
De wekelijkse LIVESESSIE kan een groepsles in het park zijn (taichi - kungfu, op dinsdag- of woensdagavond) of meekomen doen in de studio tijdens een 
online les.  
Groepslessen buiten in het park zijn momenteel voor max 4 personen. Tijdens de online les is er max. voor 1 persoon plaats per les.  
Voor zondagavond stuur je door welke livesessie je wilt meedoen die week! 
 
Dinsdag Capoeira kids : 50€ voor deze periode.  
Kids I 18:00 tem 18:45 , kids II 18:30 tem 19:30 


