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Corona protocol Passion For Yoga  
We gaan starten met buiten yoga lessen. In verband met het Corona virus nemen wij alle mogelijke 
extra hygiëne maatregelen in acht voor jouw en onze gezondheid. Graag verzoeken wij je vriendelijk 
om ons te helpen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de volgende regels in acht 
te nemen. 
 

Algemene afspraken:  
 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de les komen en naar 
buiten; 

 Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar. 
 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 Was je handen voordat je naar de yogales gaat.  

 

Locatie: 
 De ochtendlessen worden geven op de volgende locatie: 

MHV Evergreen 
Doctor Albert Schweitzerdreef 431,  
3146 AP Maassluis 
 

 De avondlessen worden gegeven op de volgende locatie: 
Parkje achter het Kastanjedal.  

 
 

 De wandelingen worden aangeboden startend vanaf de parkeerplaats bij de Wielerclub.  
Wielerclub de Coureur 
Vlaardingsedijk 5,  
3143 LN Maassluis 
 
Voor de wandeling verzamelen we op de parkeerplaats. Vervolgens wandelen we in de omgeving: 
Zuidbuurt / De Boonerlucht / Boonervliet / Waterweg. 
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Op beide locaties zijn rustige plekken om yoga te beoefenen.  
 Kom niet eerder dan tien minuten voor de yogales aan op de locatie en ga direct na de les 

naar huis. 
 Houd met de aankomst en vertrek van de locatie rekening met de 1,5 meter afstand. 
 Er is geen toilet of drinkmogelijkheden, dus zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en 

neem een eigen bidon mee.  
 
 

Materialen: 
 Neem je eigen yogamat / badhanddoek, kleedje en eventueel meditatiekussen of blok mee.  
 Leg je matje op ruim 1,5 meter afstand van elkaar. Er is ruimte genoeg hiervoor. 

 

Docenten: 
 NIET: handen schudden. WEL: glimlachen en  
 De docent doet geen adjustments (correcties) 

 
Aanmelden: 

 Meld je minimaal 2 uur van te voren aan voor de les via de Fitmanager-app. 
 Als de les buiten niet door kan gaan vanwege het weer dan zullen we de les uiterlijk 2 uur 

van te voren annuleren.  
 Als de les buiten niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen, zullen we de les 

minimaal 2 uur van te voren annuleren.  
 Als het te koud is om buiten yoga te beoefenen dan bieden we mogelijk een mindful 

wandeling aan. Minimaal 2 uur van te voren geven wij via de Fitmanager-app aan of de 
yogales wordt omgezet naar een wandeling. Dit bekijken we per keer.  

 Het maximum aantal mensen in de les is 20. De les gaat door bij minimaal 5 aanmeldingen.  
 
Als we allemaal ons gezonde verstand gebruiken, kunnen we hier met elkaar een succes van maken. 

Namasté  
 

 
 


