Beste allemaal,

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben we besloten om de adviezen van de
overheid te volgen en alle activiteiten op te schorten tot en met 3 april 2020.
Tot en met 3 april vindt geen enkele activiteit plaats in de gemeenten Diest, Scherpenheuvel en Aarschot.
Alle yogalessen, meditatiegroepen en workshops zijn tot die datum gecanceld.
Via Facebook houden we jullie warm met yoga advies, korte lessen en nuttige informatie. Je vindt de link naar
de pagina onderaan deze mail. Wij volgen de adviezen op de voet en brengen iedereen tijdig op de hoogte
omtrent de planning na de paasvakantie.
De meditatieavond van vanavond en de studiedag op zondag 29 maart gaan dus ook niet door. We zoeken een
vervangdag later in het jaar.
Regeling gemiste lessen
Voor de yogalessen die je nu mist, maar al wel betaald hebt, wachten we even af wat het verloop van de situatie
gaat zijn.
Vanaf het moment dat we terug lessen kunnen organiseren willen we iedereen de mogelijkheid geven om alle
verloren lessen in te halen, volgens de regeling zoals ze nu is, en dit tot einde 2020.
Mensen met een 'onbeperkt abonnement', willen we de mogelijkheid geven om korting op de volgende
lessenreeks te krijgen, ter waarde van de lessen die zij niet hebben kunnen volgen. Dit omdat we ook begrijpen
dat je geen 4 x2u per week voor yoga kunt reserveren.
Deze regelingen gelden enkel voor de mensen die al betaald hebben. Is dat nog niet het geval dan doen we
het verzoek om de gevolgde lessen alsnog te voldoen, zodat je straks met een schone lei kunt beginnen.
De individuele afspraken kunnen voorlopig gewoon doorgaan. Wij staan garant voor een hygiënische aanpak
waarbij de adviezen van de overheid gehanteerd worden. Er wordt binnenkort contact met je opgenomen in het
geval je de komende 3 weken een afspraak gepland hebt bij een van ons.
Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt. Je vindt onze gegevens onderaan deze mail.
We zijn van plan om nog lang les te geven, en gaan voor de continuïteit. We hopen jullie snel weer terug in de
lessen te ontvangen. Hou de Fbook pagina of de whatsapp groep (meld je aan als je nog geen lid bent) in de
gaten: we zullen nuttige tips en informatie verspreiden, over wat je zelf kunt doen om te voorkomen dat er teveel
mensen tegelijk ziek worden, want dát is toch de belangrijkste reden dat deze maatregelen genomen moeten
worden.

Warme groet!
Esther en Bart
Yoga Diest
Naar de Facebook pagina
www.yogadiest.be
Esther: 0471 709059
Bart: 0499 773330

