
    Inner Touch Tai Chi - Judith van Drooge 

 

Lesrooster Plan B 
bij volledige lockdown alleen online lessen. 
Opgave en betaling minimaal 12 uur voor aanvang van de les via  
online@inner-touch.nl   
Na ontvangen betaling en opgave via email, ontvang je uiterlijk 1 uur voor start tijd 
de inlog gegevens.  
* Zodra het weer mogelijk is zullen de lessen weer live plaats vinden. 
* Wapenlessen komen te vervallen: ma. waaier, wo. stok en do. mixed wapens.  
* Je abonnement loopt gewoon door en iedereen blijft zo veel mogelijk in z’n eigen 
groep, vraag eventueel je leraar voor de beste optie ter vervanging van jouw les. 
 

Start week 3, 18 januari 2021. 
 

* Online only lessen zie informatie over start datum, frequentie, topics en tarieven bij de online only lessen. 
 

Tarieven en les data: Deze periode houden we géén voorjaarsvakantie van 22 t/m 26 februari. 
Veranderingen voorbehouden. Bedankt voor je steun! 
Betaling via bank NL19RABO0155.9644.61 t.n.v. J. van Drooge o.v.v soort les en dag 
 

Lessen van Meester/ Shifu Judith van Drooge week 3 t/m week 26 - 2021 
1x trainen per week €308,- (22 lesweken 14 euro per les) 
2x trainen per week €460,- 
onbeperkt trainen €522,- 
Proefabonnement 7 trainingen €110,- 
Losse les €16,- alleen mogelijk voor Back to Basic basistraining op maandag en dinsdag en Basis Tai Chi 
vorm op woensdag (*Online only). 
Online only lessen zie informatie over frequentie, topics en tarieven bij de online only lessen. 
 

Lessen van Meester /Shifu Mirke de Kruijf week 3 t/m week 26 - 2021 
1x trainen per week €220,- (22 lesweken 10 euro per les)  
4 lessen, maand betaling, €44,- 
Losse les €13,-          www.inner-touch.nl 

Maandag Tijd Locatie Meester / Shifu 

Back to Basic basistraining 14:00 – 15:00 uur Online Mirke 

Back to Basic basistraining 19:00 – 20:15 uur Online Judith 

Dinsdag Tijd Locatie Meester / Shifu 

Back to Basic basistraining 11:00 – 12:00 uur Online Mirke 

Tai Chi Chuan vorm serie 14:00 – 15:15 uur Online only * Judith 

Back to Basic basistraining 19:00 – 20:15 uur Online Judith 

Tai Chi Chuan lange vorm 20:30 – 21:45 uur Online Judith 

Woensdag Tijd Locatie Meester / Shifu 

Basis Tai Chi vorm serie 10:45 -12:00 uur Online only * Judith 

Basis Tai Chi vorm 19:00 – 20:15 uur Online Mirke 

Chi Kung 20:30 – 21:45 uur Online Judith 

Donderdag Tijd Locatie Meester / Shifu 

Back to Basic basistraining 11:00 – 12:00 uur Online Mirke 

Tai Chi Chuan vorm 19:00 – 20:15 uur Online Judith 

Vrijdag Tijd Locatie Meester / Shifu 

Chi Kung 14:15 – 15:30 uur Online Judith 

Chi Kung serie 16:00 – 17:15 uur Online only * Judith 

mailto:online@inner-touch.nl

