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De komende lessen zijn op 20 mei, 10
juni, 24 juni, 1 juli, 8 juli, 19 augustus en
26 augustus.

Familieyoga

Het was wederom een bijzonder Rotsjaar als gevolg van de covid maatregelen.
De start van 2022 was wat onduidelijk.
Nu alles weer lekker loopt, ontvang ik
vragen over het huidige aanbod en
wordt de nieuwsbrief gemist. Vandaar
deze korte nieuwsClits met het huidige
yoga- en creatieve aanbod.

Yoga
Alle yoga activiteiten zijn XL lessen
geworden en worden los aangeboden.
Dit betekent dat er in de les meer tijd is
voor een langere eindontspanning of een
creatieve activiteit en een kopje thee.
Alle lessen zijn los te volgen. Je kunt
instromen wanneer je wilt. De lessen
zijn te reserveren via Momoyoga, een
online boekingssysteem waar je zelf
boekt en betaalt.

Kinderyoga bij Puik

De kinderlessen zijn iedere donderdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur.
De lessen worden wekelijks aangeboden,
(m.u.v. de schoolvakanties).

Friday Night Yoga 4 Teens

De lessen voor de tieners / jongeren zijn
op vrijdagavond van 18.00 tot 19.30 uur.
Deze lessen worden 2x per maand
aangeboden.

De familielessen zijn op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur.
Deze lessen worden 1x per maand
aangeboden.
De ouder-en-kindles is voor ouders met
jonge kinderen. De volgende lessen zijn
op 21 mei, 25 juni en 20 augustus.
De moeder-en-dochterles is voor ouders
met (bijna) tieners. De volgende les is op
9 juli.

Kinderyogadagkamp

Deze zomer worden er weer 2 losse
kinderyogadagkampen aangeboden op
zondag 5 juni en zondag 28 augustus
van 9.30 tot 19.30 uur.
Alle huidige leden (zowel kinderen als
jongeren) zijn welkom. Ook oud-leden
en oud-kampgangers kunnen aansluiten.
Is er plek over, dan kunnen ook ‘nieuwe’
kinderen mee doen.

Creatief
De Kunstkoffer

Deze creatieve workshop voor ouders en
kinderen samen is op zondagochtend
van 10.00 tot 11.30 uur.
Deze workshops worden 1x per maand
aangeboden.
De laatste Kunstkoffer van het seizoen is
op zondag 15 mei. Dit is een timmerworkshop.
Na de zomerstop gaan de Kunstkoffers
weer verder.
Mochten er vragen over zijn of wil je je
ergens voor aanmelden, laat het even
weten.
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