Eeklo 10 december 2018.
Geachte, Beste leden,
Met de jaarwisseling in het vooruitzicht delen wij u de lesregeling mee.
• Op dinsdag is er les tot en met 18 december 2018.
• Op donderdag is er les tot en met 20 december 2018.
Er is geen les op dinsdag 25 december 2018 en 1 januari 2019.
Er is geen les op donderdag 27 december 2018 en 3 januari 2019.
De lessen voor de geoefenden hervatten in 2019:
Vanaf dinsdag 8 januari, van 18u30 tot 19u45
en vanaf donderdag 10 januari van 18u30 tot 19u45 en van 20u00 tot 21u15.
Wekelijks op hetzelfde uur. U kunt vrij kiezen naar welke les u komt.
Er zijn geen lessen in de krokusvakantie, paasvakantie en in de herfstvakantie.
De regeling voor juli en augustus wordt in juni meegedeeld.
Plaats : De turnzaal van het Koninklijk Atheneum GO! atheneum & leefschool De Tandem,
Eikelstraat 41 te 9900 Eeklo.
Inschrijving voor de geoefenden voor 2019.
• 115 euro indien u voor het hele jaar betaalt.
•
80 euro indien u betaalt tot einde augustus en 50 euro voor de periode van
september tot einde jaar.
Gelieve uw lidgeld te storten op rekening IBAN BE28 9731 1213 0620, BIC: ARSPBE22,
met vermelding “lidgeld 2019” en uw persoonlijke naam, ten laatste tegen 15 januari,
omwille van verzekering.
Er start een nieuwe beginnerscursus op dinsdag 15 januari 2019.
Familie, vrienden of geïnteresseerden zijn welkom. 80 euro voor de reeks van 15 lessen.
Wij maken er u attent op dat de mogelijkheid bestaat om via uw ziekenfonds een
gedeelte van de bijdrage terug te krijgen. Gelieve bij uw ziekenfonds te informeren.
Vanaf januari 2019 wordt Magda Vander Sluys onze nieuwe voorzitter. Zij zal de lestijden
van Bart overnemen. Bart heeft beslist om zijn activiteiten bij ons stop te zetten.
Het Bestuur en leraars van Yoga Halasana Eeklo wensen u en uw familie
aangename feestdagen en een voorspoedig en vredevol 2019.
Yoga Halasana Eeklo VZW.
www.yogahalasanaeeklo.be

Tel 050/35 52 79
yogahalasanaeeklo@gmail.com

Wij hopen u ook in 2019 te mogen begeleiden!

