
MIJN NIEUWE LIVE LESSEN IN AMSTERDAM-WEST 
 bij  JYO- Yogastudio, WG-plein 108 1054 SC Amsterdam   https://jyo.nl 

Ja, mijn vrienden, ik nam het risico en huurde een ruimte waar we samen konden oefenen. 

Het is een hele fijne, intieme studio in het WG-plein. De studio is warm en schoon, met goede ventilatie en een perfecte 
ruimte voor kleine groepen van 8 studenten. In een kleine groep kan ik ervoor zorgen dat je niet alleen alle persoonlijke 

verzorging & correcties krijgt die je gewend bent van mijn lessen, maar dat we ook de huidige regels voor afstand nemen 
kunnen volgen en ons nooit te druk voelen. 

Om de risico's zoveel mogelijk te beperken wordt de studio voor, tijdens en na de les goed geventileerd, 
Ik zal een masker dragen (omdat ik degene ben die tijdens de les spreekt), 

Je zult je eigen yogamat (en deken of wat je nodig hebt) meenemen zoals het tegenwoordig in elke studio is, 
Er zit een half uur tussen de lessen, dus er is geen onnodige drukte van studenten! 

Ook de entree en gangen in het Wg-plein laten veel ruimte toe, en op vrijdagochtend heb je zelfs de kans om gebruik te 
maken van het café en na de les met je yogamaatjes rond te hangen. 

Ik heb hele goede gesprekken gehad met de eigenaresse van de studio, Josette van Leeuwen, 
die al 16 jaar fulltime yoga geeft hier in Amsterdam. We onderwijzen verschillende soorten yoga (haar specialiteit is H-

Yoga = Yoga met kanker) en toch waren we het over zoveel dingen eens over lesgeven en de yogabeoefening zelf dat het 
een erg goede match lijkt. We hebben een band opgebouwd over zowel het lesgeven in "Yoga die niet ‘sexy’ is” net 

zoals de moeilijkheden om dingen alleen te doen. Dus door MIJN lessen hier in HAAR studio te volgen, ondersteun je 
niet alleen EEN maar TWEE kleine bedrijven in deze moeilijke tijden. Ik word er gewoon heel blij van als het zo gaat. 

Voor dit jaar hebben we zeven weken: van 5 november volgende week tot 18 december. 

DONDERDAGEN   18.00h - 19.15h   &    19.45h - 21.00h 
VRIJDAGEN   09.30h - 10.45h    &    11.15h - 12.30h 

Een losse les is 13, - (incl. Btw) 
Een vier-klassen arrangement is 45, - (incl. BTW) 
Een vijf-klassen arrangement is 50, - (incl. Btw) 

( de arrangementen moeten worden gebruikt in de 7 weken van dit jaar, tenzij de covid-voorschriften voor studio's 
eerder zouden moeten veranderen en dan krijg je natuurlijk je resterende geld terug) 

Je moet je plek aan het begin van de week reserveren, wie het eerst komt = het eerst maalt. 

Je kunt je naam wel op een wachtlijst zetten. 

Als je niet kunt komen, moet je je plek 24 uur van tevoren annuleren, 
anders zal ik je voor de les moeten laten betalen als ik je plek niet kan vullen. 

Mocht je nog vragen hebben, laat het me weten op info@markdoweyoga.coim of 06-1410 7950. 

Waarom probeer je het niet eens?


Ik hoop je weer op de mat te zien voor een van mijn met muziek gevulde Flow-lessen!  
Liefs, Mark

https://jyo.nl
mailto:info@markdoweyoga.coim

