
Yoga Praktijk Ingrid Noy – 10 augustus 2022 

 

Beste Yogi’s, 

 

Hieronder volgt de informatie over het nieuwe blok van september t/m december (13 weken). 

 

Start: 

Week 36: maandag 5 september. 

Eind: 

Week 49: vrijdag 9 december. 

Uitloopweek: 

Week 50: maandag 12 december t/m vrijdag 16 december (mocht je nog een les gemist hebben). 

 

Abonnement: 

Gezien alle prijsstijgingen moeten we helaas het bedrag van €12,50 per les verhogen naar €13,00 per 

les. Het blok omvat 13 lessen, waarvan je er 12 betaalt. In totaal komt het abonnement uit op 

€156,00. Zo houd je nog wat ruimte over om een les te missen. Samen met de uitloopweek, week 

50, lijkt ons dat voldoende voor de flexibiliteit want daar houden wij van. 

 

Ook is het mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen van 5 lessen voor het bedrag van €76,00. 

Dan ben je volledig vrij de lessen in te plannen gedurende het blok.  De geldigheidsduur van deze 

strippenkaart is: week 36  t/m week 49. Dit geldt voor alle strippenkaarten die je koopt voor dit blok 

(september t/m december).  

 

Voor het volgende blok januari tot ??? volgt er een nieuwe strippenkaart. En dan bestaat natuurlijk 

nog de mogelijkheid om 1 losse les te boeken. Let op! Deze les dient binnen de week van aankoop 

gebruikt te worden. XL-lessen kunnen gewoon geboekt worden d.m.v. het XL-les ticket (verkrijgbaar 

via momo). Info over data volgt hieronder. 

 

TIP: 

Door de huidige omstandigheden waarbij alle prijzen stijgen, willen wij jullie laten weten dat als het 

financieel moeilijker wordt om yoga te beoefenen de gemeente wellicht een mogelijkheid biedt voor 

jou. Neem eens contact op met jouw gemeente om te informeren naar een sport-regeling. Sommige 

gemeenten (waaronder Gennep) stellen middelen beschikbaar voor mensen die graag willen 

sporten, maar dit vanwege de financiële situatie steeds moeilijker of niet meer kunnen betalen.  

Voor meer informatie over abonnementsvormen en tickets overleg je met Ingrid. In overleg kan veel 

en we zien graag dat yoga voor iedereen toegankelijk blijft. 

 

Lesrooster: 

Maandag  20.00 – 21.30 Gewoon Yoga met Ingrid 

Dinsdag  09.30 – 11.00  Zwangeren (ook te volgen voor niet zwangeren) met Ingrid 

  19.00 – 20.30 Zwangeren (ook te volgen voor niet zwangeren) met Ingrid 

Woensdag 09.30 – 11.00 Gewoon Yoga met Ingrid 

  20.00 – 21.30 Gewoon Yoga met Ingrid en Ivo 

  Onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen zal er op woensdag een extra 

  Les worden ingepland: 18.10 – 19.40 gewoon yoga met Ingrid. 

Donderdag 18.30 – 20.00  Gewoon Yoga met Ingrid 

  20.30 – 22.00 Gewoon Yoga met Ingrid en Ivo 

Vrijdag  09.30 – 11.00 Gewoon Yoga met Ingrid 

 



 

XL lessen: 

Die zijn vooralsnog op de volgende data ingepland: 

Zaterdag 24 september 

Zaterdag 15 oktober 

Zaterdag 19 november 

Maar dit kan nog verschuiven naar de zondag (of een weekje later). Je hoort dit op tijd van ons. 

Houd je Momoyoga App in de gaten, of neem contact met ons op. 

 

Een hele fijne vakantie allemaal! Rust goed uit en in het nieuwe blok gaan we er weer tegenaan. 

 

Met warme vriendelijke groet, 

 

Ingrid en Ivo 

 

Namesté 

 


