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De hele maand augustus zullen er nog zomertrainingen 
een paar honderd meter rechts van het zandstrandje aan 
de Dobbeplas in Nootdorp gehouden worden op zater-
dagochtend van 10.00-11.00 uur. Een uur voordat de 
training plaatsvindt kun je op de homepage van de web-
site lezen of de training vanwege het weer doorgaat of 
niet. Neem bij lichte regen een paraplu mee, dan gebrui-
ken we die bij de oefeningen. Als de Dobbeplas is afge-
sloten vanwege de drukte trainen we op het grasveldje 
aan de Dobbeplas bij het terpje aan de Noordkade. Fiets 
of wandel het Hazepad af dat parallel aan de parkeer-
plaats bij de molen loopt en sla voor het roze bruggetje linksaf. Na 100 meter zie je een voetpad naar 
het veldje aan de Dobbeplas.  

Op zondag 2, 9, 16 en 23 augustus van 10.30-12.00 uur geeft Maurits zomertrainingen op het sportveld 

in het Westbroekpark. Dit is dus een iets andere locatie dan de rozentuin in de vorige jaren. Volg vanaf 

de ingang aan de Kapelweg het pad langs de speeltuin in het Westbroekpark. Bij minder goed weer 

wordt er op de parkeerplaats bij het wokrestaurant geoefend. Bij regen gaat de training niet door. 
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In Nootdorp starten we dinsdag 8 september. Nieuw is dat de hoofdingang van CulturA & Zo niet meer ge-
bruikt wordt om binnen te komen voor de tai chi les. Dat heeft te maken met het aantal gasten dat het cultuur 
café ‘Ontmoeten’ tegelijk mag herbergen. Verzamel a.u.b., op gepaste onderlinge afstand, tien minuten voor 
aanvang van de les, dus 12.20 uur of 13.50 uur bij de achterdeur van het gebouw. Ik doe dan de deur van 
binnen uit open en we gaan dan rechtstreeks naar de zaal. A.u.b. zoveel mogelijk thuis al omkleden en in de 
zaal schoenen wisselen. De kleedkamers blijven in principe leeg, maar de toiletten zijn wel toegankelijk. Hou 
in de gangen en in de zaal anderhalve meter afstand en houd je a.u.b. aan de richtlijnen van het RIVM/ 
NOC*NSF. Ik doe ze als bijlagen bij deze mail. We kunnen evt. bij goed weer ook aan de achterzijde van het 
gebouw buiten oefenen, maar dat beslissen we op de dag zelf. 

Een serie van 10 lessen kost vanaf september 90 euro. De meeste leerlingen in Nootdorp hebben nog les-
sen tegoed en lezen het juiste bedrag in een aparte, individuele mail die eind augustus verstuurd wordt. 

 

 

In Den Haag is er vanaf 5 september les op zaterdag van 10.00-11.00 /11.45 uur. We kunnen bij mooi weer 
ook buiten trainen en bekijken dan of het grasveld bij de gymzaal ingang geschikt is of het schoolplein aan 
de andere kant van de gymzaal beter is. We oefenen van 10.00-11.00 qigong en 24-vorm. Van 11.00 -11.15 
uur de kungfuwaaier 1 en 2 en van 11.15 tot 11.45 de 13 yang sabelvorm. Als we buiten trainen gebruiken 
we niet de sabels, maar de taiji bang, dus neem beiden mee a.u.b. Als we in de zaal trainen, gebruik je de 
kleedkamers niet, maar kun je direct de zaal inlopen en doorlopen naar de banken om je spullen neer te zet-
ten. Kleed je thuis a.u.b. zoveel mogelijk om en wissel schoenen in de zaal. De toiletten zijn toegankelijk en 
ik zal zorgen voor handgel in de zaal en bij de toiletten. Hou voldoende afstand van elkaar, zie de regels die 
hier bij zitten. Er zijn enkele leerlingen die helaas niet op de zaterdag kunnen en enkele oud-leerlingen ko-
men weer meedoen. De groep blijft dus ongeveer even groot. 

Per serie van tien lessen wordt het lesgeld voor een uur les 90 euro. Voor de gevorderden wordt dit voor 1 
uur en drie kwartier 10,50 per les. (105 euro per serie) 
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