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Balen, 23 september 2020 
  
 
 
Beste mensen, 
 
 
Hopelijk gaat alles goed met jullie. Hier is het allemaal vrij goed hoor. 
Zeker in deze vreemde tijd, gaat het goed. Ik ben blij dat jullie allen gemotiveerd zijn om 
toch naar de lessen te komen. Dit is toch niet van zelf sprekend. Daarvoor hartelijk dank voor 
het vertrouwen. Naar mijn bescheiden mening is het wel een goede manier om een gezond 
en jong leven te leven. 
 
Ik wil een paar aankondigingen doen met dit schrijven. 
 
Zoals de meesten al zullen weten, geef ik in De Berging een leraren opleiding in het Healing 
TAO. Deze opleiding is van zaterdag 3 oktober tot en met donderdag 15 oktober met op 
vrijdag 9 oktober een dagje pauze. In die twee weken zal er op de woensdag ochtend en de 
donderdag ochtend dus geen les zijn.  Daarom geef ik vrijdag 9 oktober en vrijdag 16 oktober 
in de ochtend les yoga van 9u30 tot 11u15. Hier moet je ook zeker aanmelden. Er zijn nog 
maar een paar plaatsen vrij. 
 
Voor dit les jaar heb ik besloten in de herfstvakantie geen les te geven. Door Corona hebben 
we in het voorjaar lang stil gelegen. Dit is echter gecompenseerd omdat we bijna heel de 
zomer doorwerkten. Ik moet in de herfstvakantie ook deels weg voor een andere leraren 
opleiding (als het weer kan doorgaan). De herfstvakantie is dit jaar van maandag 2 november 
tot zondag 8 november. 
 
Op 11, 12 en 13 november is er wee een Healing TAO leraren opleiding in De Berging. Op 11 
november en 12 november gaat er dus ook geen les zijn. 
 
Spijtig voor het ongemak, ik denk dat er kans genoeg is om samen goed te bewegen. 
 
Geniet er van en tot een volgende samenkomst. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Luc 
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