Hallo lieve Yogi van Yoga Puur Breda,
Het is bijna zover! Als alles meezit, mag mijn Yogastudio vanaf 1 juli open.
Yay! Volgens mij ben ik niet de enige die er naar uitkijkt.. ;-)
In deze e-mail informeer ik je over welke maatregelen er gaan gelden als Yoga
Puur Breda is heropend. De maatregelen zijn nodig om überhaupt open te mogen
als Yogastudio en omtrent het tegengaan van de verspreiding van Covid-19.
Hierbij bericht ik voor de derde keer, dat alle rittenkaarten die op het
moment van sluiten van Yoga Puur Breda nog geldig waren, worden verlengd naar
rato. Op dit moment zijn de rittenkaarten nog niet aangepast en heb ik de
mogelijkheid om jezelf aan te kunnen melden voor de lessen geblokkeerd. Dit
heb ik gedaan, omdat ik eerst met je wilde delen wat er allemaal verandert
vanaf 1 juli. Ik probeer deze week Momoyoga weer helemaal klaar te maken,
zodat je je weer kan inschrijven voor de lessen.
Belangrijke wijzigingen na 1 juli:
- het aantal deelnemers per les zal teruggaan naar 6 i.p.v. 10. Dit om 1,5
meter afstand te kunnen houden tussen de deelnemers. In de studio zal
duidelijk aangegeven zijn waar je je mat mag leggen.
- het inschrijfsysteem Momoyoga is bedoeld om lessen in te kunnen plannen. Je
plant dit moment voor jezelf en als je je inschrijft ben je verzekerd van een
plek. Je schrijf je alleen uit als je ziek bent of andere zwaarwegende
redenen hebt. Met het voor de zekerheid inschrijven en dan maar kijken of je
kunt komen, ontneem je anderen de les. Nu er nog maar 6 plekken per les
beschikbaar zijn, hoop ik dat iedereen zich hier extra bewust van is. In de
algemene voorwaarden verander ik dan ook de afmeldtijd van 24 uur naar 48
uur. Oftewel indien je niet kan komen, meld je je minimaal 2 dagen van te
voren af. Meld je je binnen de 48 uur voor de les plaatsvindt af zonder
geldige reden? Dan kost het je een les.
- de studio opent 15 minuten voor het starten van de eerste les en sluit 15
minuten na het eindigen van de laatste les.
- voor en na de les wordt er (voorlopig) geen thee geserveerd. Er gaat ook
een nieuwe regel gelden; tijdens de les wordt er geen drinken of eten
geconsumeerd. De achterliggende reden licht ik binnenkort graag nader toe.
- parkeer je fiets aan straat; de buitenruimte voor de studio is de nieuwe
wachtruimte van de 2e les.
- kom je voor de 2e les van de avond? Arriveer maximaal 10 minuten voor de
les en wacht dan in stilte buiten. Wacht tot alle deelnemers van de 1e les

naar buiten zijn gekomen. En pas als ik aangeef dat je naar binnen kunt, doe
je dat.
- neem (voor even) je eigen Yogamat en dekentje mee. Heb je geen eigen mat?
Laat het mij dan even weten. Alle overige Yoga-materialen zijn wel gewoon
aanwezig voor gebruik.
- je kan gebruik maken van het toilet, maar probeer voor je naar de Yoga komt
thuis nog even te gaan.
- de Hatha Yoga avondlessen worden bij goed weer buiten gegeven. Dit zal zijn
op de buitenplek van de buren (architectenbureau) van Yoga Puur Breda. Als de
les buiten gegeven kan worden, kunnen er 10 deelnemers per les deelnemen. Of
de les buiten zal plaatsvinden is te zien in Momoyoga.
- ik zal mijn best doen om de ruimte zo goed mogelijk te ventileren en schoon
te houden. Dit betekent voor het ventileren dat het raam voorlopig open staat
tijdens de lessen.
Deze zomer zal Yoga Puur Breda open blijven. Het rooster blijft voor nu even
zoals het is. Ik kijk eerst de komende weken aan en maak dan pas een
beslissing of er nog aanpassingen moeten komen. Ik bekijk het per week.
Vanaf vrijdag 19 juni ga ik t/m 26 juni een week op vakantie. Vandaar dat er
in deze tijd geen buitenlessen staan gepland. Op zaterdagochtend 27 juni,
zondagochtend 28 juni en maandagavond 29 juni geef ik nog 3 buitenlessen
Yin+Yang Yoga. Meer informatie vind je in Momoyoga.
Ik hoop je met deze mail je voldoende te hebben geïnformeerd.
Vanaf 1 juli ben je weer zó welkom! Ik kijk er naar uit je te mogen ontmoeten
op de mat.
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