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Hallo allemaal,
Nog enkele weken en dan gaat de zomertijd weer in. Van 27 op 28 maart is het in de avond weer wat
langer licht en kunnen een aantal lessen in de avonduren weer buiten gaan plaatsvinden en zullen we in
staat zijn elkaar weer “live” te treffen. We zullen vanzelfsprekend de gewenste afstand in acht nemen en
maximaal in groepjes van 2 opereren.
Zoals we vorig jaar hebben gezien, kunnen we dan toch erg veel doen. We gaan dan onze vaardigheden
met de stok en het zwaard verder uitwerken, maar het belangrijkste van alles zal zijn dat we elkaar weer
echt kunnen ontmoeten, elkaar kunnen spreken en weer zaken met elkaar kunnen delen. Ik denk dat we
daar allemaal erg veel behoefte aan hebben. Ik wil dan ook iedereen uitnodigen om naar de lessen te
komen, ook al ben je misschien niet zo’n grote liefhebber van het werken met wapens. Het is toch een
goede mogelijkheid om weer “onder de mensen” te verkeren.
Mijn idee is om op zaterdag 3 april van 10.15 tot 11.30 te beginnen met de wapenlessen buiten. Als de
buitentemperatuur wat stijgt kunnen we dat wat verlengen.
In overleg is het eventueel ook mogelijk om op die dag te beginnen met de buiten Chi Kung, maar dat wil ik
met de deelnemers overleggen. De bestaande links voor de ZOOM sessies blijven in de agenda staan, dus
kunnen we bij slecht weer toch weer onze toevlucht nemen tot de inmiddels vertrouwde online omgeving,
niet ideaal, maar wat mij betreft toch heel erg prettig en zeker beter dan niets…
We kunnen op de avond/middag voor een betreffende les even (mail)contact hebben over de plek. Vanaf
maandag 5 april zouden we dan in principe het volgende rooster kunnen gaan hanteren:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

19.00 – 19.45 uur
20.15 – 21.30 uur
19.45 – 20.00 uur
20.30 – 21.30 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Meditatie ONLINE!
Wapens (online of voor de dojo).
Tai Chi (idem).
Chi Kung (idem).
Chi Kung (idem).
Wapens (idem).
Tai Chi (idem).

09.00 – 10.00 uur
10.15 – 11.30 uur

Chi Kung (idem).
Wapens (idem).

De Chi Kung lessen in het park, nog steeds op maandag t/m donderdag van 12 tot 13 uur en op
vrijdagochtend van 9 tot 10, gaan gewoon door.
We oefenen daar als een stel individuen en ik maak daar onderdeel van uit, maar er wordt niet echt
lesgegeven, maar jullie mogen wel alles vragen en dan mag ik jullie individueel antwoord geven… en
vanzelfsprekend houden we genoeg afstand.

De lessen staan open voor alle betalende leden van zowel het Aikido als het Tai Chi/Chi Kung. Hopelijk tot
snel!
Het is echt de moeite waard om aan te haken, om de oefening, maar ook om elkaar weer even te zien. Dus
probeer je werktijd even te onderbreken en doe het als lunchprogramma of misschien valt er een moment
op je vrije dag… zeker als de situatie nog wat langer gaat duren kunnen we dit goed gebruiken.
In ere hersteld… de Haiku! Deze inzending is geheel en al verzorgd door Nicole~:
De dolende mens,
Een wonderlijke aanschijn
Altijd zoek, elders
Ik wacht af, en zie
Gelegenheid kent wel tijd
talm niet maar handel!
A soft color pink,
its pettles drop in mourning
as I smell the rose
Ballonnetje, danst
aan een draadje naar de aon
‘Pang!' zei de ballon.
Op, neer, op en neer
De kring slaat het laken uit
Het gemoed verstilt
As I walk backwards,
I stray from the trodden path
Embrace difference!

Dat was het weer voor deze keer. Blijf allemaal gezond!
Hopelijk allemaal tot spoedig ziens!!

