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Namasté lieve Plezier in Yogi’s, 
Er zit weer een (school)jaar Plezier in Yoga op. Ik heb dit jaar veel 
geleerd van mijn opleiding, maar ook van het lesgeven aan jullie.  
Vanaf september ga ik hier vrolijk mee verder. Tot die tijd wens ik  
jullie een heerlijke, ontspannen zomer vol inspiratie toe!  
 
Zonnegroeten, Majanka     

Betalingen 
De les– en betaalperioden worden vanaf september iets anders 
ingericht. Ik ga over op drie betaaltermijnen van 13 weken. De kosten 
per les blijven dit jaar even hoog (9,25 euro per les, € 120,25 voor 13 
lessen). Op mijn site en bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vind je een 
overzicht van de lesweken van komend schooljaar, alsmede de 
aangepaste algemene voorwaarden.  
 
Heb je vragen of opmerkingen over de betalingen, laat het me gerust 
weten: info@plezierinyoga.nl. 

Savasana: 
- Ontspan 

- Herstel 
- Rust uit 
- Laat los 

Na de zomer... 
 ben ik weer twee interessante Iyengar yogaworkshops, van in-

ternationaal bekende docenten, rijker.  
 

 ga ik het 2e jaar van de driejarige Iyengar yogadocenten- 
opleiding in. 
 

 ga ik verder met het in de markt zetten van een eigen yoga-
kledinglijn: plezierinyogakleding.nl. Het logo is nu in de maak.  
 

 vervolg ik mijn zoektocht naar een eigen yogaruimte. Heb je 
tips, ideeën? Ik hoor ze graag! 
 

 is mijn yogadocent, Pascal Poell, terug uit India waar hij zes 
weken yogales heeft gevolgd, o.a. bij de familie Iyengar. Ik teer 
graag op zijn inspiratie! 

 
Wil je de teksten die ik voorlees 
in de lessen nog eens nalezen? 

Kijk dan op mijn site: 
 

www.plezierinyoga.nl 

In september 
beginnen de lessen weer in de 
week van maandag 2 septem-
ber. Alle lesdagen en –tijden in  

Alblasserdam blijven zoals ze nu 
zijn. De les in Sliedrecht gaat 

naar de ochtend: 9.30-10.45 uur. 
 

Wil je opzeggen? Denk dan aan 
de maand opzegtermijn! 

I wish you a  
happy,  
sunny, 
relaxing 
summer 


