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Start nieuwe 
schooljaar in 
Nootdorp en 
Den Haag 

Voor de lesdata 
zie: 

 

www.yinyang-
taichi.nl 

 

  
 

Bij voldoende 
aanmeldingen 
komt er een 
maandelijkse 
buitenles aan 
de Dobbeplas 

op de eerste 
maandag van 
de maand van 
10.00-11.00 
uur. 

Deze les staat 
los van het 
zaalprogram-
ma en kost 9 
euro per keer. 

Meld je a.u.b. 
aan als je inte-
resse hebt. 

De eerste da-
tum zou dan 
maandag 7 
september 
worden. 

 

  

  
  

 

 

www.yinyang-taichi.nl 

          

 

De afgelopen weken is er een advertentie in de Eendracht geplaatst en zijn er flyers huis aan huis in 
sommige wijken van Nootdorp verspreid voor het werven van nieuwe leerlingen. Het idee is om als er 
voldoende belangstelling is de beginners dinsdag van 14.00-15.00 uur les te geven. Het wordt dan een 
combinatiegroep met mensen die al wat langer bezig zijn. Mocht er veel belangstelling zijn voor de be-
ginner les, dan zouden de leerlingen die afgelopen jaar  van 14.00-15.00 uur les volgden evt. kunnen 
overstappen naar de groep van 12.30 -13.30 uur als ze dat willen. Daar is nog plaats voor. Na de proef-
lessen, dus half september, weet ik meer en bespreken we samen de mogelijkheden en je keuze.  

Weet je nog mensen die interesse hebben in een proefles, laat het even weten a.u.b. Bij aanmelding 
voor 8 september krijgt men twee gratis proeflessen i.p.v. een. 

Proeflessen in Nootdorp vanaf 8 september 

  

 

 

In Nootdorp starten we dinsdag 8 september. Als qigongserie oefenen we de shi ba shi set 1. Hier volgt 
een link naar de uitvoering door master Wing Cheung:https://youtu.be/aAwbJ9MO91I 

We herhalen het reeds geleerde en gaan verder met de 24-vorm moderne Yangstijl. 

Nieuw is dat de hoofdingang van CulturA & Zo niet meer gebruikt 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 herber-
gen. 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 wisse-
len. De kleedkamers blijven in principe leeg, maar de toiletten zijn wel toegankelijk. Hou in de gangen en 
in de zaal anderhalve meter afstand. Het ventilatiesysteem is goed met een aparte invoer en uitvoer 
naar buiten. Mocht je een keer door omstandigheden later komen en de achterdeur dicht is, dan mag je 
via de kleine ingang in de Dorpstraat naar binnen. A.u.b. niet de hoofdingang met de schuifdeuren op de 
hoek van het gebouw gebruiken.  

In Den Haag is er vanaf 5 september les op zaterdag van 10.00-11.00 /11.45 uur.  We oefenen van 
10.00-11.00 de vijf dieren qigong en 24-vorm. Hier volgt een link naar deze Wu Qin Xi serie van de Chi-
nese Health Qigong Association: https://youtu.be/3W4ElPS_yEM 

Van 11.00 -11.15 uur oefenen we de kungfuwaaier 1 en 2 en van 11.15 tot 11.45 de 13 yang sabelvorm. 
Als we in de zaal trainen, gebruik je de kleedkamers niet, maar kun je direct de zaal inlopen en doorlo-
pen naar de banken om je spullen neer te zetten. 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 toi-
letten.  

Per serie van tien lessen wordt het lesgeld voor een uur les 90 euro. Als je de waaiervormen mee oefent 
wordt het bedrag voor vijf kwartier les  95 euro. Voor de gevorderden wordt het bedrag voor 1 uur en 
drie kwartier 10,50 per les. (105 euro per serie) 

Start nieuwe schooljaar in Nootdorp 

Start nieuwe schooljaar in Den Haag 
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