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Jaar 2022, eindelijk mogen we weer!

Vanaf maandag 17 januari mogen we weer samen komen in de studio. Het lesrooster gaat
terugkomen, maar het kan zijn dat nog e.e.a. wordt gewijzigd. We vragen je om de Momo app in
de gaten te houden voor het lesrooster.

De groepsgrootte wordt aangepast, om ieder de ruimte te geven, de verwarming gaat weer aan
en de blikken weer naar binnen.

Helaas zijn we nog niet van het Coronavirus verlost. We mogen open, maar wel onder bepaalde
voorwaarden. We vragen ook aan jullie om eigen verantwoordelijkheid te nemen naar jezelf en
jouw medemens.

Wat vragen we van je:
- houd je aan de RIVM basisregels;
- draag een mondkapje bij binnenkomst. Deze mag af zodra je op de mat staat;
- de ruimte is een half uur van te voren al open dus kom en ga verspreid;
- geef elkaar de ruimte;
- neem een handdoek of extra laken mee.

Heb je klachten, kom dan niet naar de ruimte, maar volg de les mee via Zoom. Als je liever nog
niet naar de ruimte komt, dan is een les via Zoom ook altijd mogelijk.

Via de Momo app kun je een plek in de ruimte reserveren. Let op! Vol = vol.
Mocht je gereserveerd hebben en toch niet komen, vergeet je dan niet af te melden zodat iemand
anders de mat kan gebruiken.

We zijn ontzettend blij dat we weer mogen en hopen je gauw te zien in de yoga ruimte of op
Zoom. Kijk in de Momo app op welke tijdstippen het rustig is en maak daar gebruik van. We
hanteren een maximum aan het aantal personen dat aanwezig mag zijn in de ruimte.

Wij zijn ontzettend blij dat de deur open mag en hopen je gauw te zien in de studio of online.

Yoga draagt bij aan je fysieke & mentale gezondheid.
Namasté, Ivo & Ingrid


