Bekijk de webversie

Kundalini Yoga Hoorn gaat verhuizen!
Kom je ook onze nieuwe ruimte bewonderen?
Wij, Ingrid en Afra hebben een nieuw onderkomen gevonden per 1 september 2018!

Wij vinden het prachtig en zijn benieuwd wat jullie ervan vinden tijdens een gratis open middag
op vrijdag 15 juni van 13.00 tot 17.00 uur.
Je bent van harte welkom op de eerste etage van Draafsingel 38, in Hoorn.
Leuk als je een les meedoet van 13.30 tot 14.30 uur en van 15.30 tot 16.30 uur.
Tussendoor kun je een kijkje nemen onder het genot van yogi thee en wat lekkers.
Neem vooral andere geïnteresseerden mee die op zoek zijn naar een leuke yogaschool.
Deel dan deze nieuwsbrief met je vrienden en kennisen.

Locatie Yogaruimte
Dit prachtige pand staat aan de Draafsingel 38, 1623 LC in
Hoorn. De yogaruimte is op de eerste etage (boven de
Ortodonthiepraktijk Hoorn) in de mooie sfeervolle ruimte van
Willem Hartog, Acupunctuur Hoorn.
Er is volop gratis parkeergelegenheid 's morgens en 's avonds
in parkeergarage het Jeudje, Vollerswaal 61a, 1621 GX
Hoorn.
's Avonds ook gratis parkeren in de omliggende straten en op
het parkeerterrein naast kerkelijk centrum het Octaaf.

BUITENYOGA in de BEZOEKTUIN BELEEF 'T
We sluiten het yogaseizoen weer af met ons jaarlijkse
buitenyoga event op 14 juli van 10 tot 12 uur met aansluitend
een heerlijke vegetarische lunch in de tuin van George en Afra
de Boer, Wijzenddijkje 19, 1617 KZ, Westwoud.
Een heerlijke ochtend voor jezelf met yoga, meditatie, mantra
en lunch voor € 25,00
Neem een vriend of vriendin mee en geef je op via de website: www.yogaleshoorn.nl

AVG Algemene Verordering Gegevensbescherming
Wil je onze mails blijven ontvangen?
Wij informeren onze (oud)cursisten over alle activiteiten van Kundalini Yoga Hoorn. Dat willen
we graag continueren en vanaf 25 mei doen we dat conform de nieuwe regels van de
privacywet AVG oftewel GDPR. Je ontvangt deze mail omdat je op de huidige mailinglijst van
Kundalini Yoga Hoorn vermeld staat als één van de (oud)cursisten die kennis/informatie
ontvangt via de nieuwsbrieven.

Welke gegevens willen we van jou opslaan?
Indien je deze kennis ook in de toekomst wilt blijven ontvangen, dan vragen we jouw
toestemming om de volgende informatie digitaal op te slaan: je e-mailadres, voor- en
achternaam en indien gecommuniceerd naar ons, je adres en telefoonnummer.
We vinden het belangrijk om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving en de privacy
wensen van onze relaties te respecteren. Daarom verzoeken we jou hierbij om kenbaar te
maken of je onze mails ook in de toekomst wilt ontvangen.
Wil je GEEN informatie meer ontvangen van de yogaschool, schrijf je dan uit onderaan
deze nieuwsbrief met de knop 'afmelden nieuwsbrief'.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@afragiling.nl toe aan uw adresboek.

