
 
Uurrooster Provincie Antwerpen Jan-Juni ‘22 

 
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

              

                   

                   

       09:00  Meditation            

        10:00  Taichi/Qiqong      09:30  Taichi I*      

WORKSHOPS 10:15  Taichi III*  11:00  HathaYoga     10:30  Taichi II*      

Zaterdag 11:45  Pilates*  

  end 12:00       end 11:30      

en 13:30  Yoga *              

Zondag 14:30  Qiqong *              

                       

MASSAGES (Zweedse, REIKI, Thai) PRIVATE CLASS WORKSHOPS 

               

                

     18:30  Capoeira Kids           

20:00  Taichi/Kungfu  19:00  Pilates  19:00  Capoeira volw      19:00 Taichi/Bagua     

  BUITEN  20:00  Power Yoga  20:00  Kung Fu      20:30  Yoga      

  end : 22:00 21:00  Meditation  21:00 Tuishou-Relax.     21:30  Meditation      

      end 22:00    end 22:00       end 22:30      

                      

Klik voor meer info * Lessen in Puurs  Lessen in het blauw zijn ook online te volgen   
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Net als vorig schooljaar heb je de mogelijkheid om een (extra?) lesje mee te doen van thuis. 
Klik op het juiste moment op https://us02web.zoom.us/j/2620345466 en je komt direct in ons digitaal leslokaal terecht! 

 
 

Prijzen Januari – Juni ‘22  
CORONA 

T’is nog altijd schering en inslag ivm COVID19 maatregelen. 
Hierdoor is het vaak niet in te schatten wanneer er lessen wegvallen (quarantaine, verlengde schoolvakanties,...), 

Daarom laten we de prijzen een beetje zakken. 
Op die manier is het de bedoeling dat je betaalt voor de lessen die kunnen doorgaan. 

Probeer zelf dan ook zo veel mogelijk te komen wanneer het kan, zodat je toch vooruitgang kan blijven boeken. 
 
 

Je betaalt per keer dat je binnenkomt. 
Start je bv. Donderdagavond om 19u en doe je mee tot 22:30u , telt dit maar voor 1 keer. 

Doe je enkel Poweryoga maandagavond om 20u , betaal je ook voor 1x. 
Online lessen tellen ook voor 1x 

Ben je met 2 van hetzelfde gezin, betaal je studentenprijs! 

 
1x/week 200€ (180€ student) 
2x/week  300€ (260€ student) 

3x of meer/week 340€ (280€student) 
 

Losse les 15€ 
Kindercapoeira-kungfu : 100€ 

 
Vakanties en niet doorgaan van lessen worden zo snel mogelijk gemeld ! 

 
Cash of via overschrijving 

vzw Ellgurd, Essenstraat 4, 2060 Antwerpen 
IBAN :BE24 7340 2563 0338  BIC : KREDBEBB 

mededeling : <naam> <cursus> 
 

Volledige agenda  
Neem contact op als je een aangepaste betaling wil doen. 

 
www.ellgurd.be  s@ellgurd.be  +32(0)477 729062 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F2620345466%3Ffbclid%3DIwAR3QLiZD-TRSzbopSZ_AUowNBHcY17Kw98QnpuFckcGd-PrWUKJIEle1LB4&h=AT2Y46T4bAKvRliSFo_2U_vOE9ua2NHN5kCBH3NTsILYI1abWBq21DLS-oPIA__qc1ZXCuGotPWFEYxtdvdIf6ICkQW2gQW7A7dvdtjzRhrCtsfCg5nqUGwgL7aDiagRxrimaAtYJvwXtDH7BWSg3So9URt5VCx6VOc6t2nP_6KuVpNOUwkBkw3Lf5Gu8S4iJbtE_tM514ZSdMgN7SAHr2tlL5TnlzN38Xt00N4Oo7sSHVGl7PrlLhg_zQyOG8p_lC47AoQg6zHn2dSZ5vsXOGrLcN2uOO2fGIuLF_bQrtd8Hh59sC8wVCgT03wbYvVrCchUgadE_b84M3MXLa8zjzqHYRcULcp4Vt6KsBpjQUcZchKXDz8P4TVxHVguHGGdgO1TVfimiRqjzRvXSsxAMipFQ7822hlj5HfyHEOBkvmzgXWCHwvWSa2gkjFlQKV-sYs1VEeg0QysQEQ7z0fTz4bf0a4Dw3IghERbqjtiok_LLOO6IGk-_GawtdRecyzRoWeXZ4OXJ-OsSDFn1yQfMvj0gLZ_H3QLM7XEPx6FTOWzIe4rOFLW9865aji7-tmamT3yCirHiBN3H4wVNWo0U9Jpa6pzyalFqNlvLm8x5s9GzJs6D24P2dKLVeLOU8Pb39LMSUKWcJnP34PRVr0
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