
 

Spring op je mat challenge / Gratis lessen  

Zorg goed voor jezelf, beweeg, doe aan yoga / Pilates en blijf gezond. Dit is wat het 
yogacentrum YogaYvonne tijdens de hele Corona periode deelt met haar trouwe 
cursisten en ex cursisten via nieuwsbrieven en het mooie online rooster en in de meer 
dan 175 opgenomen videolessen.  

Naast dit aanbod gaan we onze "deur" op een kiertje zetten.  

Het is lente ... het is spring time ... begin opnieuw, reset, een frisse wind door je 
dagelijkse dingen......................Geen beter moment dan NU.  

Wat gaan we doen? 
We gaan een buiten Lente challenge organiseren:  

"Spring op je Mat"  

• Wij nodigen je uit om op je mat te springen op zaterdag 17 of zondag 18 april 	
• Er zijn 10 lessen van 40 minuten, aan maximaal 4 personen per les 	
• Deze lessen zijn gratis 	
• Wij hopen je zo (opnieuw) enthousiast te maken voor yoga en Pilates 	
• We hebben toestemming van de Gemeente om deze lessen op de hei te geven. 	
• Gun jezelf deze uitdaging op zaterdag 10 of zondag 11 april. 	
• Bij slecht weer een week later; zaterdag 17 en zondag 18 april. 	
• De lessen starten om 9 uur en duren tot ca 14 uur. 	
• Je kunt kiezen uit Hatha, Vinyasa, Yin, Anusara en Pilates. 	
• Je mag 1 les per persoon volgen. 	
• Geef je op voor 2 lessen van je voorkeur; type les en tijdstip. 	
• Is er ruimte over, dan kunnen we een 2e les voor je reserveren 	
• Wij plannen je in daar waar plek is. 	
• Vraag per email een les aan. info@yogayvonne.nl of bel 06 24506720 	

Wees er snel bij, omdat we aan slechts 4 personen tegelijkertijd les mogen geven.  

	



Zaterdag 17 april  

10.00 – 10.40  Hatha yoga met Yvonne 
11.00 – 11.40   Yin Yang yoga met Renée 
12.00 – 12.40   Yin yoga met Mascha 
13.00 – 13.40   Vinyasa yoga met Eva 

Zondag 18 april 

10.00 – 10.40   Yin Yang yoga met Renée 
11.00 – 11.40   Vinyasa yoga met Eva 
12.00 – 12.40   Hatha yoga met Brigitta 
13.00 – 13.40   Yin yoga met Mascha 
14.00 – 14.40   Pilates met Patricia 

We zien je inschrijving met een frisse lente blik tegemoet.  
Veel Liefs van Team YogaYvonne  

 


