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OOH wat hebben we goed nieuws gehad we mogen vanaf 1 juli weer open!!!!
Natuurlijk had ik het liever morgen al gehad, MAAAAR we kunnen nu al gaan aftellen!! Ik ben zo blij dat ik
weer echt live les mag gaan geven, ik heb jullie echt heel erg gemist. Ik kan niet wachten om jullie weer
terug te zien in de zaal, de Springboard weer te gaan gebruiken en alles open te gooien.
Hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we nog niet. Daarvoor moeten we het definitieve protocol van
NL-Actief afwachten. Ik verwacht in kleine groepen (Check!), op afspraak (Check!) extra schoonmaken
(Check!). Allemaal punten die wij al doen in de studio. Wat anders zal zijn is het gebruik van kleedkamers
en toilet(?), om de beurt de zaal in en uitlopen, verder afstemmen met de groepen uit de fitness etc etc.
Voor ons komt daar ook nog het protocol voor Kevin bij, gelukkig mag hij weer naar de opvang van Severinus vanaf morgen. Maar niet alle dagen, andere tijden en zelf halen en brengen er is geen taxivervoer.
Daar zullen we ook rekening mee moeten houden met het lesrooster.
Ander punt is het gebruik van materialen in de studio, ik heb het daar in de vorige nieuwsbrief ook over
gehad en de eerste bestelling is al onderweg.
Het gebruik van een eigen mat wordt misschien verplicht. De ballen die met een rietje moeten worden
opgeblazen is in deze Corona tijd geen goed idee. Ook de dynabands kan ik niet goed schoonmaken.
Vandaar dat ik via de leverancier van Debbie de materialen nu met korting aan jullie mag aanbieden. Je
bent niets verplicht je kunt altijd de les zonder materialen volgen.
Ook kreeg ik van sommigen de vraag of ik ook matten kon leveren, er zijn heel erg veel verschillende
soorten op de markt. Ik kan jullie nu de studio matten die ik heb aanbieden, dan heb je een hele goede
kwaliteit mat.
Nogmaals je bent niets verplicht, de kosten zeker voor de matten zijn best hoog. Wil je wel iets bestellen
kun je me een mailtje sturen of een bericht via WhatsApp. Als ik de bestelling binnen heb laat ik het je
weten en stuur ik je een tikkie. Je kunt het dan op komen halen of ik breng het naar je toe.
Dus voor nu nog even met de YouTube filmpjes en de live streaming lessen en gelukkig al snel weer terug in de zaal!!
Fijne 2e Pinksterdag, blijf gezond, hou vol en tot gauw.
Mari & Manon
06-53501503 (Mari)
06-28302729 (Manon)

Pilates Materialen

Small Ball (blauwe op te blazen bal) € 9,50
1.5 meter Band € 7,50
Set Toning Balls 450 gram (bij mij groen) € 20,50
Set Toning Balls 900 gram (bij mij blauw) € 23,50
Spiky Ball € 9,50
Als je alles wilt hebben kan ik je een korting van 15% geven.
Pakket met Toning Balls 450 gram € 39,50
Pakket met Toning Balls 900 gram € 42,50

Pilates Mat Groot

Pilates Mat Klein

Aire Fitline 140
Deze mat is bij mij in de zaal de kleinere groene
matten. De mat is 1.40 cm lang, 60 cm breed en 1
cm dik
Airex Coronella 200
Deze mat is bij mij in de zaal de grote zwarte matten. De mat is 2.00 cm lang, 60 cm breed en 1,5
cm dik
De kleuren die geleverd kunnen worden zijn;
Antraciet (die heb ik)
Terracotta

De kleuren die geleverd kunnen worden zijn;
Antraciet
Kiwi
Groenblauw (die heb ik)
Pink
De mat kost € 48,- incl.

Platina
De mat kost € 85,- incl.
Instagram

Je ontvangt deze nieuwsbrief wegens je interesse in Pilates Studio Manon. Deze nieuwsbrief wordt
maandelijks verstuurd, afmelden kan met onderstaande link.
Pilates Studio Manon- Vijverweg 2-5683 CX-Best
info@pilatesstudiomanon.nl-www.pilatesstudiomanon.nl
Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden.

Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.

