
Zo! Wat worden onze yoga skills buiten de mat getest he! En nu kunnen we ze 
even niet samen oefenen in de zaal. Want helaas moesten we gister avond om 
22.00 uur de deuren sluiten.  
In principe voor 2 weken. 
 
Yoga gaat over verbinding. Verbinding die we op creatieve wijze toch steeds willen blijven zoeken.  
 
Yoga gaat over flexibiliteit als een boom die flexibel mee waait met de wind en niet breekt. Mee 
veert, maar wel stevig geworteld blijft staan. (al stormt 't dit jaar behoorlijk he;))  
 
Yoga leert je om te observeren en niet te oordelen. (misschien nog wel de lastigste dit jaar met alle 
meningen die voorbij komen)  
 
Maar laten we samen als een Yoga-community die verbinding aan blijven gaan. Via de wegen 
die wél kunnen! 
 
Voor de aankomende 2 weken gaan we het als volgt doen: 
We gaan met een aangepast rooster lessen geven via de livestream. 
 
 
PRAKTISCH 

We hebben het bestaande rooster aangepast. Je staat ingeschreven voor je vaste lesdag maar dus 

met een aangepaste lestijd. Wil je liever met een andere livestream meedoen? Wijzig dan tijdig je 

lesmoment in het Lesrooster in yogibit.  

 

INLOGGEN 

Om in te loggen in de livestream heb je de ZOOM app nodig. 

Misschien heb je deze nog op je telefoon/laptop of computer 

staan van de lockdown in het voorjaar? 

Als je de zoom app niet hebt, ga dan de eerste keer wat eerder 

klaar zitten om dit in orde te maken. 

Dit wijst zich vanzelf als je onderstaande stappen volgt. 

 

Een half uur voor de start van de livestream wordt de knop 

naar de livestream zichtbaar in je yogibit app bij de les 

waarvoor je ingeschreven staat.  

Het wachtwoord is voor alle streams gelijk: 062224 

 

STAP 1 : Ga naar de les in Yogibit. Je ziet vanaf een half uur 

voor de start van de les het volgende scherm: 

 

 

STAP 2: Klik op ‘open livestream’ 

 



Je kan zoom openen vanuit yogibit. Klik op openen met ZOOM. 

Je krijgt dan het bekende scherm van “waiting for host” Dan zit je 

goed en mag je even geduldig zijn tot de docent je toelaat in de 

stream. Stap 3 kan je overslaan. Lees verder vanaf het 

hoofdstukje “Maandabonnement”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je zoom nog niet gedownload dan wordt je automatisch naar de download genavigeerd. Je ziet 

onderstaand scherm.  

 

STAP 3: Klik op downloaden via google play of zoom. 

 

 

Als je zoom gedownload hebt, kun je stap 1 en 2 weer 

volgen om in te loggen in de stream.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandabonnement  

De leden met een maandabonnement hebben een vast les moment. De tijd kan afwijken van je 

normale lesmoment. Check je yogibit app waar je ingeschreven staat 

Heb je geen vast lesmoment? Check dan of je ingeschreven staat, is dat niet het geval kun je je les 

zelf inplannen. 

 

Een half uur voor de start van de livestream wordt de knop naar de livestream zichtbaar in je yogibit 

app bij de les waarvoor je ingeschreven staat.  

Tijdens de periode dat we gesloten zijn gaat de afschrijving van je credits door en krijg je in plaats van 
les in de studio toegang tot de livestream. 
LET OP ! Er vind dus achteraf geen EXTRA compensatie plaats. 
 
Maak je geen gebruik van de stream? Maar wil je in je eigen tijd videolessen volgen? Mail dan 
naar yvette@werkplaatsjoure.nl zodat zij je boeking in het lesrooster om kan zetten tot een inschrijving 
voor de videoles (geef aan of je op dit moment ingeschreven staat voor een les of niet). Zo is het voor 
ons ook duidelijk of we deelnemers kunnen verwachten in de stream en wie van jullie aanwezig zullen 
zijn. 

mailto:yvette@werkplaatsjoure.nl


Losse lessen, proefabonnementen en strippenkaarten 
Wil je graag livestream lessen volgen? Dan plan je je les in, in het yogibit lesrooster op het moment 
dat je aanwezig wilt zijn in de livestream.  
 
Een half uur voor de start van de livestream wordt de knop naar de livestream zichtbaar in je yogibit 
app bij de les waarvoor je ingeschreven staat.  
 
 
LIVESTREAM LESROOSTER: 

Maandag  

19.00 uur Easy Flow 

20.15 uur Yin Yoga 

Dinsdag  

19.00 uur Yin & Alignment 

20.15 uur Yin 

Woensdag 

19.00 uur Yin 

20.15 uur Yin 

Donderdag 

08.45 uur Yin Yang 

10.00 uur Yin 

19.00 uur Yin 

20.15 uur Yin 

Vrijdag  

09.15 uur Yin 

 

Hopende dat we hierin weer een passende oplossing hebben gevonden en dat je begrip hebt voor 

onze aanpak. 

 

Voelt onze aanpak voor jou niet goed. Dan willen we je vragen contact met ons op te nemen. En niet 

zelf te gaan uitschrijven in yogibit. 

 

Namasté, 

Mariëlle 

 

ps. Het is voor iedereen een lastige tijd. En we hopen dat jij de verbinding aan blijft gaan met ons en 

de mensen om je heen. Laat je zien en laat je horen aub 😊 Zodat we verbinding blijven voelen. En 

weten wat er speelt bij jou! 

 

Woorden en tips van de docenten van de Werkplaats: 

 

Jikke: Laten we ook nu in deze onrustige tijden een moment van rust en vertrouwen creëren. Samen 

verbonden op hetzelfde moment, alleen op je eigen plek. 🙏🏻 

 

Judith: Voor iedereen vraagt dit jaar aanpassingen. Het hoort er nu eenmaal bij. Adem in en adem uit. 

Rustig op je matje, fijne stoel of relaxte bank kijken naar de mogelijkheden en dankbaar zijn voor wat 

er wel is 🙏🏻 

 

Mariëlle: Blijf in het oog van de storm. Sterk en standvastig. Observerend wat er allemaal voorbij komt 

en blijven vertrouwen op je gevoel. Het voelen en het contact maken met je lichaam is hierin erg 

belangrijk.  

 

Ervaar je spanning? Neem even een aantal minuten de tijd om je adem te volgen. Tel de lengte van je 

inademing, verdubbel deze lengte voor je uitademing, adem uit door je mond op een FFFF klank.  

 


