
LAARNE/KALKEN in samenwerking met dienstencentrum 't Binnenhof

maandag 9.45u-

10.45u 

Yoga Gratis proefles 20/4

Start vanaf 27/4

18u-19u Pilates & Poweryoga Reeks 2 vanaf 20/4

19u-20u Pilates & Poweryoga Reeks 2 vanaf 20/4

20u-21u Mindful Yoga Reeks 2 vanaf 20/4

zaterdag 10u-11u Pilates & Poweryoga Gratis proefles 2/5

Start vanaf 9/5

11u-12u Yoga Gratis proefles 2/5

Start vanaf 9/5

Maandagvoormiddag

gratis proefles: 20/4/20 

Lentereeks: 27/04/20 tot en met 29/06/20 (geen les op 1 juni) = 9 lessen

Prijzen:

45 euro voor 9 lessen (=5 euro/les)    bij inschrijving voor LENTEREEKS

7 €/losse les (zolang niet volzet)

Locatie: Colmanstraat 51, Laarne/Kalken (Skala)

Maandagavond

Lentereeks: 20/04/20 tot en met 29/06/20 (geen les op 1 juni)= 10 lessen 

Prijzen: 

50 euro voor 10 lessen (=5 euro/les)    bij inschrijving voor LENTEREEKS 

7 €/losse les (zolang niet volzet)

Locatie: Colmanstraat 51, Laarne/Kalken (Skala)

Zaterdagvoormiddag

gratis proefles: 2/5/20 

Lentereeks: 9/5/20 tot en met 27/6/20 = 8 lessen voor 40 euro  

Prijzen:

40 euro voor 8 lessen (=5 euro/les)    bij inschrijving voor LENTEREEKS

7 €/losse les (zolang niet volzet)

Locatie: Colmanstraat 51, Laarne/Kalken (Skala)

OPGELET! 6/6 en 27/6 andere locatie! (wordt nog meegedeeld)



Proeflessen: inschrijven!

Nieuwe deelnemers kunnen een gratis proefles volgen (enkel via inschrijving en zolang

niet volzet).

Voor geplande gratis proeflessen vooraf inschrijven (om plaatsgebrek te vermijden)! 

Mensen die betalen voor de hele reeks krijgen voorrang voor een plaats in de les.

Zomerreeks:

In juli en augustus start onze zomerreeks. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!

Vanaf september herstarten de wekelijkse lessen.

Check je spam!

Onze mails belanden bij heel wat mensen in de spambox.

Meestal beantwoorden wij onze mails binnen enkele dagen, dus als je geen antwoord 

krijgt, controleer dan even je map met ongewenste emails/reclame.

Keep breathing, keep moving, keep smiling!
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