Nieuwsbrief ACL-TC/CK Kerst 2021.

Hallo allemaal,
We naderen weer het einde van het jaar. Wat mij betreft is het jaar omgevlogen…. Gelukkig hebben we het
laatste half jaar weer redelijk “normaal” kunnen trainen, maar inmiddels is ons dat weer ontnomen …..
laten we hopen dat dit ook daadwerkelijk zoden aan de dijk zet.
Zoals jullie gehoord hebben zijn er geen avondlessen in de komende 3 weken. We kunnen de komende
weken in ieder geval nog op de zaterdagen blijven trainen. Ik heb gelukkig al een extra uur gereserveerd in
de benedenzaal, waar we een uur Tai Chi kunnen geven.
De lessen in het park gaan natuurlijk gewoon door op maandag, dinsdag, donderdag (12-13) en op
vrijdagochtend (9-10).
Het rooster voor de komende zaterdagen:
09.00 – 10.00

Chi Kung (boven).

10.00 – 11.00

Aikido wapens (boven).

11.00 – 12.00

Aikido (boven).

10.00 – 11.00

Tai Chi (beneden).

Dit jaar houden we wat mij betreft nog steeds de traditionele Kerststage, dus op 18 december sluiten we
weer, als vanouds, het jaar af met trainingen, examens en het traditionele kerstdiner!
De poster van de stage, met daarin de details, vinden jullie bij deze mail. Het kerstdiner is ook open voor
de mensen, die Tai Chi en Chi Kung beoefenen. Geef je wel bijtijds op!!!!!
Na afloop van de Kerststage/kerstdiner is er hopelijk nog een paar dagen gewoon les, omdat de kerst dit
jaar in het weekend valt. Daarna is de dojo 2 weken gesloten. Er zijn dan ook geen lessen in het park.
Laatste les 2021: donderdag 23 december. Eerste les 2022: maandag 10 januari.
Hierbij wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen!!!!!
In januari starten we met gescheiden voorbereidingen voor Eerste dan en voor de Tweede en Derde dan.
De trainingen voor eerste dan zijn open voor alle mensen met een hakama (dus vanaf 3e kyu) op deze
manier is het mogelijk om op een ontspannen manier toe te groeien naar het doen van je "zwarte band"
examen, iets wat toch nog steeds een lading heeft, die er niet hoort. Immers, het woord Shodan (eerste
dan) betekent letterlijk "begin-dan"......

Data:
Tijd:

Zaterdag 15 januari, 12 februari en 12 maart.
12.30 tot 15.30 uur. Kosten: € 20,-.

De tweede en derde dan voorbereiding gaat gezamenlijk, omdat het belangrijk is om de verbanden tussen
de twee ontwikkelingen te leren zien en begrijpen.

Data:
Tijd:

Zaterdag 22 januari, 19 februari en 19 maart.
12.30 tot 15.30 uur. Kosten: € 30,-.

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 zullen onze actie echter verplaatsen naar het grote
veld achterin en alleen met erg slecht weer onze toevlucht nemen in de muziektent.
Deze lessen staan open voor alle betalende leden van zowel het Aikido als het Tai Chi/Chi Kung. Hopelijk
tot snel!
Dat was het weer voor deze keer. Blijf allemaal gezond!
Hopelijk allemaal tot spoedig ziens!!

