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* Tai Chi Zomerweek van 24 t/m 31 juli. 
* Zondagochtend 14 februari korte workshop in Acht Brokaten voor Jing, 
docent Marian Scherpenisse  
* Zaterdag 27 februari workshop ‘Tao Healing Sound Qigong’, 
docent Frederik Hendriks 
* Zaterdagavond 27 februari dansmeditatie ‘Qi Flow Dance’, 
docent Frederik Hendriks
* Woensdagavond 2 maart: Presentatie BEMER® Therapie, een vernieuwing in
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* Zondagochtend 3 april korte workshop Yi Chin Ching, docent Marian Scherpenisse
* Zondag 10 april workshop ‘Blueprint Diving’, docent Frederik Hendriks.
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TAI CHI ZOMERWEEK, VAN ZONDAG 24 JULI TOT ZONDAGOCHTEND 31 JULI.

Ook dit jaar hebben we weer een Tai Chi Zomer vakantieweek georganiseerd. De zomerweek 
start op 24 juli, 16.00 uur en loopt tot en met zaterdag 30 juli, 13.00 uur. Met een sterk team 
docenten. Als docenten gaan mee: Marian Scherpenisse, Frederik Hendriks (o.a. Bocam do-
cent) en Rinus van den Broek. Ervaren docenten met allen ruim 20 jaar ervaring in lesgeven. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers is het mogelijk dat er docenten bijkomen. 

In deze week verzorgen we ongeveer 60 lesuren. De eerste hele dag, op maandag maak je 
kennis met diverse onderdelen van het programma. Hierna beslis je zelf waar je de rest van 
de week aan meedoet. Tijdens één lesuur kunnen er meerdere lessen tegelijkertijd worden 
gegeven.

We hebben een mooie en luxe ruimte gehuurd. Groepsaccomodatie Ceulemans, direct ge-
legen aan de Kraaijenbergse plassen bij het dorpje Beers in Noord-Brabant, in een prachtig 
rustgevende omgeving. 
Zeven tweepersoons slaapkamers (waarvan zes met boxpring matrassen en eentje met stapel-
bedden); drie slaapzalen voor 6 personen en twee slaapzalen voor 10 personen. Iedere kamer 
of slaapzaal heeft een eigen toilet en douche (meer info   zie www.bijceulemans.nl).

De rode draad in het programma wordt gevormd door de Chinese Vijf Elementen (Wuxi-
ng). Vanaf maandag zullen we iedere dag de energie van één Element in het programma 
verwerken.

Door de kennis en kunde van onze ervaren docenten kunnen we een gevarieerd program-
ma aanbieden.  Uiteraard Qigong en Taijiquan, zowel voor beginners als gevorderden. Yoga. 
Wushu algemeen, Push Hands en toepassingen van Taijiquan. Wushu Zwaard. Massage. 
Mindfulness. Diverse vormen van meditatie. Massage. Klanktherapie. Adem en ontspan-
ningsoefeningen. Inleiding Filosofie en Traditionele Chinese Geneeswijze (zelfdiagnose en 
eenvoudige tips om je gezondheid te verbeteren). Voor ieder wat wils: van stevig sporten tot 
rustige meditatie of meditatief bewegen.

Het programma start om 8.00 uur (eerst thee) en loopt tot 15.45 uur, uiteraard met onderbre-
king voor diner (9.00 uur) en lunch (13.00 uur). Daarna even ‘vrij’, voor luieren, zwemmen, 
de mooie natuur verkennen, watersport, of… extra oefenen?!. Ook is er dan wat ruimte voor 
persoonlijke vragen en/of begeleiding. Na het diner (17.30 uur) is er weer programma van 
18.30 tot 21.45 uur.



De week is all in. Dat wil zeggen:  inclusief verblijf; alle lessen incl. benodigde materialen, 
zoals stencils, olie, ev. moxa, enz.; alle maaltijden en tussendoortjes (waarbij we zo nu en dan 
ook de Chinese voedingsleer gebruiken); koffie, thee en fris gedurende de dag.

De bijdrage is € 675,-- , maar let op: we hanteren een vroegboek korting van € 140,--  Wan-
neer je vóór 15 april inschrijft en een aanbetaling doet van € 135,-- is de prijs slechts € 535,--.
Daarnaast geven we 30% korting aan de tweede persoon uit één gezin.
Noot: samenwonenden, gehuwden, of familie hebben voorrang op de 2 persoonskamers.
Interesse? Schrijf je spoedig in en maak gebruik van de korting!

Je inschrijving is definitief wanneer we een ondertekend inschrijfformulier hebben ontvangen 
en een aanbetaling van € 135,-- bij de vroegboek korting en € 175,-- wanneer je later aan-
meldt.
Wanneer je door omstandigheden wilt annuleren ontvang je, tot aan twee weken voor aan-
vang,
het betaalde retour, minus € 35,-- administratiekosten. Bij latere annulering is er geen restitu-
tie en dient het volledige bedrag te worden voldaan.

Ps: misschien wil jij wel deelnemen aan ons programma maar liever niet in de accommodatie 
overnachten en/of je vakantie verlengen. Er liggen drie campings aan het meer. De camping
‘Achter ut Huus’ ligt op slechts een paar honderd meter afstand van onze accommodatie.
De campings ‘’t Loo’ en camping ‘Op den Drul’ liggen wat verder weg.
Wanneer je geen gebruik maakt van de accommodatie geven we € 100,-- korting.



ZONDAGOCHTEND 14 FEBRUARI KORTE WORKSHOP IN ACHT BROKATEN 
VOOR JING. Door Marian Scherpenisse, van 10.00 tot 12.30 uur. 

Het eerste deel van deze workshop was op zondag 10 januari. Maar ieder deel is afzonderlijk 
te volgen. Bijdrage is € 32,50  SBB leden en huidige Bocam studenten betalen € 30,--

Van Marian:
“De Jing (of essentie) zetelt in de nieren en de nieren horen bij het element Water.                                                                                 
Water staat symbool voor de winter. De tijd waarin de planten hun energie in de wortels op-
slaan, dieren een dikke vacht krijgen en vijvers verharden tot ijs. Beweging vertraagt, materie 
en energie concentreren zich.         
Een tijd waarin alles levenloos lijkt en tot stilstand komt. Maar onder de oppervlakte is er een 
verborgen activiteit die in de lente vernieuwing zal voortbrengen.
     
De winter is dan ook een belangrijke tijd om ons te voeden en op te laden. Om meer naar 
binnen te gaan, te rusten en op te bouwen. De nieren verdienen dan extra aandacht. In de 
Chinese geneeswijze zijn de nieren verantwoordelijk voor de kwaliteit van botten en gewrich-
ten. Daarnaast zijn de nieren de belangrijkste organen om een lang leven te bereiken”.

Deze Brokaten voor de Jing zijn een variatie van de 8 brokaten. Ze zijn specifiek ontwikkeld 
om je basiskracht, je ‘Jing’, te stimuleren en op te bouwen. De oefeningen worden in ruiter-
stand uitgevoerd, wat de basis sterk maakt.  En meer dan in de eenvoudige brokaten worden 
de nieren gestimuleerd en verwarmd. Zo bouw je de qi in het lichaam op en zorg je voor op 
een goede overgang naar de lente.



ZATERDAG 27 FEBRUARI WORKSHOP TAO HEALING SOUND QIGONG, 
door Bocam docent Frederik Hendriks.
Van 10.00 tot 16.00 uur (incl.pauze) Bijdrage € 60,--  Voor SBB leden en Bocam studenten € 
55,--

We zijn bijzonder blij met de komst van Frederik als docent in het CNGO. In de toekomst zal 
hij meerdere workshops in het CNGO verzorgen. Frederik is zeer ervaren. Al eind jaren ’80 
gaf hij les op de Bocam beroepsopleiding voor therapeut of docent in Chinese geneeswijze en 
bewegingsleer. Hij heeft jarenlang een grote school gehad voor ‘Tai Chi’, en vele, vele opleidin-
gen en trainingen gevolgd en gegeven. Niet alleen in Chinese geneeswijze en bewegingsleer 
maar ook in meditatie, massage, vormen van mentale training en ademhalings technieken.

Tao Healing Sound Qigong wordt in China veel gebruikt. Om je algehele gezondheid te ver-
beteren en de ademhaling te verdiepen. Maar ook om chronische klachten te verminderen.
Een workshop die we dan ook zeker kunnen aanbevelen. Tijd van 10.00 tot 16.00 uur.
Hieronder nog een stukje van Frederik zelf over zijn workshop:
“Tao Healing Sound is een oude Tao ademmeditatie gericht op de Vijf Elementen, Wuxing. 
Ieder element heeft zijn eigen beweging, zacht begeleidend geluid en energetische intenties.
Naast het reinigende en regenerende effect van deze meditatie vormen de bewegingen samen 
ook een optimale oefenset om je hele ruggengraat soepel te houden”.

Let op: wilt u ook meedoen aan de ‘Qi Flow Dance workshop’ op dezelfde avond, dan krijgt u 
hierop een  korting van € 10,-- . U betaalt dan voor “Qi Flow Dance workshop’ slechts € 5,--
Voor uw bijdrage krijgt u ook nog een hand-out en toegang tot een ‘Tao Healing Sound’ film-
pje.

ZATERDAGAVOND 27 FEBRUARI, DANSMEDITATIE ‘QI FLOW DANCE’ 
door Frederik Hendriks.  
Tijd: van 19.30 tot ongeveer 21.45 uur
De bijdrage is € 15,--  Doe je ook mee aan het dagprogramma, zie onder ‘Tao Healing Sound’  

Iedere mens in de wereld mediteert wel eens. Maar velen herkennen dit niet als zodanig.
Meditatie wil zeggen dat je in ‘een flow’ komt, je voelt je heerlijk verbonden en het gevoel van 
tijd verdwijnt. In meditatie verandert (verbetert) je stofwisseling, hartslag, ademcapaciteit, 
huidweerstand, je hersengolven en meer. Je voelt een ander bewustzijn; groeit in bewustzijn 
en bovenal is het heerlijk om te doen en ervaar je een diepe ontspanning.

Van Frederik:
“Op deze avond gebruiken we dans als speelse en dynamische vorm van meditatie. Gericht op 
loslaten en opladen van lichaam, geest en ziel. De dans voert je langs de Wuxing, de innerlijke 
weg van de Vijf Elementen waar Tao al duizenden jaren mee werkt. ‘Oi Flow Dance’ bestaat 
deels uit geleide meditatie en voornamelijk uit vrij bewegen, dansen. De muziek wordt afge-
stemd op de Wuxing en kan variëren van wereldmuziek tot aan populaire dans en trance mu-
ziek. Qi Flow Dance geeft heerlijke ontspanning en brengt je op een plezierige manier dichter 
bij je gevoel. Zo’n workshop werkt alsof je vakantie hebt gevierd op een droombestemming, 
en dat alles gewoon in Tilburg in het CNGO”.



WOENSDAG 2 MAART: PRESENTATIE BEMER® Therapie, 
een vernieuwing in de gezondheidszorg. Deelnemen is gratis (graag even van tevoren aan-
melden)

Op woensdag 2 maart 20.00 uur zal Anton Appelo een presentatie geven over Fysische Vas-
culaire Therapie van BEMER®. Het medisch gecertificeerde therapie systeem is uniek in de 
wereld in het verbeteren van de microcirculatie, oftewel de doorbloeding van organen en 
weefsels. 

Het werkingsprincipe is eenvoudig. Het menselijk lichaam is voorzien een distributie systeem 
welke zuurstof en bouwstoffen aflevert in het hele lichaam en CO2 en afvalstoffen ophaalt. Dit 
is het systeem van de bloedcirculatie, waarbij de uitwisseling zich afspeelt in de microcircu-
latie. Bij een groot percentage van de wetenschappelijk beschreven ziektebeelden speelt een 
verstoorde microcirculatie een rol en kunnen de gezondheidsklachten aanzienlijk verbeteren 
wanneer de microcirculatie wordt hersteld.

Dit wordt bereikt door het verbeteren van een gereduceerde vasomotorische frequentie in de 
precapillaire arteriële bloedvaten. Dit wordt in de presentatie uitgebreid toegelicht en zicht-
baar gemaakt met filmopnamen in het menselijk lichaam.

Het effect van een behandeling met BEMER is op geen enkele andere wijze te bereiken. Er 
is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om de werking en effectiviteit te onderbouwen. 
Door NASA is daarom in 2014 gekozen om BEMER technologie in te bouwen in de nieuwe 
ruimtepakken voor astronauten.

Fysische Vasculaire Therapie BEMER® is een eenvoudig en thuis te gebruiken therapie sys-
teem. In de presentatie wordt uitgebreid ingegaan op de achtergrond en ontwikkeling in de 
afgelopen 18 jaar. 

Omdat een goed functionerende microcirculatie aan de basis staat van een goede gezondheid, 
is de BEMER technologie breed inzetbaar. Er zal aandacht besteed worden aan veelvoorko-
mende ziektebeelden waarbij de BEMER als therapie systeem effectief kan worden inge-
zet, zoals bij:
acute en chronische pijnen
wondherstel, zoals bij open benen
degeneratieve ziekten van het bewegingsapparaat zoals artrose en reuma
chronische vermoeidheid
stofwisselingsziekten zoals diabetes
polyneuropathie
en nog veel meer

Kortom, een interessant avond voor iedereen die met gezondheid en geneeskunde bezig is, 
zowel gezien vanuit de Chinese als reguliere invalshoek.
Meer informatie: Kijk ook op www.bemer-partner.com/vitavisie.



ZONDAG 6 MAART KORTE WORKSHOP YI CHIN CHING: Een vloeiende en geheel 
andere uitvoering dan in de Bocam opleiding Door Marian Scherpenisse, van 10.00 tot 
12.30 uur.

Deze Yi Chin Ching wordt in twee korte workshops behandelt, de 2e korte workshop is op 
zondag 3 april. Maar uiteraard is het mogelijk om slechts aan één workshop deel te nemen. 
Bijdrage is € 32,50  SBB leden en huidige Bocam studenten betalen € 30,--

Een stukje tekst van Marian:
“De lente is de tijd in de Chinese filosofie van wedergeboorte, van plotselinge groei en uitbrei-
ding.
Hout is de kracht die zich dan ontwikkeld; beweging dringt zich door de oppervlakte naar 
buiten en barst door de opsluiting van de winter.
Zoals de lente het opstijgen van sap in de bomen op gang brengt, zo brengt het houtelement 
(lever en galblaas) het bloed en de Qi in ons omhoog.
De Yi Chin Ching oefeningen helpen ons op de lente voor te bereiden en dit proces soepel 
te laten verlopen. Het zijn 12 oefeningen die het hele lichaam versterken. Ze werken op het 
systeem van de spieren en de pezen en heffen stagnatie op, waardoor qi en bloed vrij kunnen 
stromen”.

Deze serie is anders dan de serie die op de Bocam wordt geleerd. De oefeningen zijn minder 
statisch en worden meer in een doorgaande vloeiende beweging uitgevoerd. Hierdoor wordt 
deze variatie vaak als minder zwaar ervaren.
Een uitdaging om een bekende serie op een heel andere manier te leren kennen!

Zondag 13 maart, workshop ‘Quantum Light Breath’, door Frederik Hendriks.
Van 10.00 tot 16.00 uur, incl. pauze. Bijdrage € 60,--  Voor SBB leden en Bocam studenten € 
55,--

De ademhaling is de brug tussen lichaam en geest. Een goede ademhaling is zeer belangrijk 
voor een goede gezondheid. Het is ook de kern van Qigong waarin adem, beweging en aan-
dacht op elkaar worden afgestemd. Adem meditatie is de meest gebruikte meditatie methode 
in de wereld.
In deze workshop leer je een bijzondere, en dynamische ademmeditatie.

Hieronder een stukje van Frederik over zijn workshop:
“Quantum Light Breath is een dynamische ademmeditatie samengesteld door, de inmiddels 
overleden, Jeru Kabbai. Al ademend wordt je uitgenodigd om op zachte wijze je energetisch 
systeem te openen en eventueel oude bagage te omarmen en los te laten. We weten, hoe beter 
we kunnen loslaten, des te meer ruimte creëren we om nieuwe energie en inspiratie in je op te 
nemen”



ZONDAG 20 MAART, WORKSHOP ZHI NENG QIGONG (vroeger geschreven als Chi 
Neng), door Bocam therapeut en gediplomeerd Zhi Neng intructrice Inge Duyts..
Van 10.00 tot 16.00 uur, incl. pauze. Bijdrage € 60,--  Voor SBB leden en Bocam ll. € 55,--

Een stukje van Inge:
“Tijdens deze workshop staat je ruggengraat centraal. Veel oefeningen uit de Chinese bewe-
gingsleer zijn erop gericht je wervelkolom soepeler te maken, vanaf je onderrug tot bovenin je 
nek. De wervelkolom is de belangrijkste en beste geleider van Qi door je hele lichaam.
Er wordt gewerkt aan blokkades die velen hebben, o.a. tussen de schouderbladen en ook 
schouder-problemen komen aan de orde.

Je emotionele en lichamelijke gezondheid is verbonden met het stromen van je levensenergie 
door het energiesysteem van je lichaam.
Als er geen blokkades zijn kan de levensenergie vrij stromen. Je voelt je over het algemeen 
goed, hebt geen last van spanningen of pijn door stress.
Echter door oorzaken zoals onverwerkte emoties en stress ontstaan er blokkades in je ener-
gie-systeem. Hierdoor gaat de levensenergie steeds moeizamer stromen. Des te minder je Qi 
door je energiesysteem stroomt, des te meer voel jij de gevolgen. Vaak in de vorm van stress 
en daaraan gerelateerde lichamelijke klachten.

Tijdens deze workshop “een soepele rug” leer je waarom het zo belangrijk is je rug vrij te 
maken. Je komt uit je hoofd in je lichaam en je lichaam wordt sterker en soepeler. Het is 
opmerkelijk hoe cursisten die deze oefeningen doen opknappen en zelf versteld staan van het 
verdwijnen van lang bestaande ongemakken in het lijf. Ook emotioneel worden oude vastzit-
tende ervaringen in stroming gebracht, waardoor je emoties op een milde manier in balans 
worden gebracht”.

Zondag 3 april tweede korte workshop Yi Chin Ching door Marian Scherpenisse.
Zie hiervoor de toelichting van zondag 6 maart.
Zondag 10 april workshop ‘Blueprint Diving’ door Frederik Hendriks.
Voor iedereen die enthousiast is over de workshops van Frederik alvast een datum om in je 
agenda te zetten.

Van Frederik:
“ons hele leven dragen we onze blueprint (Yuan Qi of Bron Qi) met ons mee. Volgens de 
Oude Chinezen ligt deze opgeslagen in de nieren en de onderste Dantian. Ondanks dat we 
onze blueprint altijd om raad kunnen vragen, laat deze zich niet lezen en kennen via louter 
het cognitieve brein. 

Al tijdens onze conceptie in de baarmoeder ontvingen we onze unieke blauwdruk, om vervol-
gens de ontspruiten en te groeien vanuit wat nu onze nieren en onderste Dantian zijn. Tijdens 
ons hele leven is de Onderste Dantian (de Jing en creatie energie, wat meer is dan alleen onze 
seksuele energie) de bron tot onze oudste innerlijke authentieke wijsheid. Wijsheid welke zich 
laat herlezen, her-inneren, middels stilte, aandacht en voelen. Via diverse meditatie oefenin-
gen stemmen we in deze workshop dieper en dieper af naar onze Yuan Qi (Bron Qi).”



LESSEN VOOR BEGINNERS

Qigong:  Deze ‘zachte, of innerlijke bewegingsleer’ is geschikt voor alle leeftijden. In China 
wordt het veel gedaan door Senioren, o.a. om ouderdomsklachten tegen te gaan of te vermin-
deren. Aan al onze lessen in Qigong, zowel overdag als in de avonduren, kunnen beginners 
meedoen. Onze docenten zijn professionals die minimaal een beroepsopleiding van 5 jaar 
hebben afgerond. Zij kunnen u bij klachten dan ook persoonlijk oefeningen adviseren. Toch 
is iedere mens uniek. Sommige docenten gebruiken veel ‘geleide meditatie’ tijdens hun lessen, 
andere benaderen het meer als een sport.
Daarom hebben we vanaf nu het beleid dat iedere beginner bij twee docenten een gratis 
proefles mag nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een los proefpakket van 5 lessen 
te kopen voordat je beslist of je lid wilt worden.

Taijiquan: is een drieledige kunst. Een meditatieleer; van oorsprong een zelfverdedigingsleer; 
en een gezondheidsleer en daarmee een vorm van Qigong. Tijdens de lessen in Taijiquan 
doen we regelmatig ook Qigong. Omdat in deze losse oefeningen of korte series de veran-
dering van je energie (de Qi stroom) voor beginners wat gemakkelijker te ervaren is dan in 
Taijiquan. Maar op wat langere termijn is Taijiquan zeker een vorm van zeer diepgaande 
Qigong. Daarnaast zijn de lessen lichamelijk wat pittiger. We werken met de bouwstenen van 
Wushu (= Chinese Krijgsport), zoals een betere coördinatie, balans, lenigheid, timing, een 
sterke en gezonde wervelkolom, enz.

Deze bouwstenen worden in China ook gezien als belangrijke bouwstenen voor een goede 
gezondheid. Iedere bouwsteen heeft ook een mentaal aspect. 

Bijvoorbeeld: wanneer je coördinatie beter word zal de hersenschors actiever worden. Hier-
door gaan beide hersenhelften beter samenwerken en wordt je stress bestendiger (De linker-
zijde van je hersenen is meer het centrum voor analytisch, cijfermatig denken en de rechter-
zijde meer voor je gevoel en het beeldend denken).
Je overzicht en inzicht bij problemen en vraagstukken in het leven zal toenemen. In tijden van 
spanning blijf je beter naar je gevoel luisteren. Daarnaast zorgt coördinatie voor een betere 
doorbloeding van de hersenen. In China zegt men dan ook dat deze bouwsteen belangrijk is 
om ernstige klachten in het hoofd, zoals hersenbloeding, te voorkomen. Toen Rinus in 1992 
stage liep in een ziekenhuis in Beijing / China zei een professor dat de meeste ouderen Qi-
gong of Taijiquan doen en dat de coördinatie hierin de oorzaak is dat ‘bij ons hersenbloeding 
niet in de top 10 staat van doodsoorzaken, zoals in het Westen’.

Ken je mensen die interesse hebben in Taijiquan? Of doe je al lang Qigong en ben jezelf toe 
aan een nieuwe uitdaging. Bij de beginners lessen op maandag- en dinsdagavond 19.00 uur 
kun je nog insteken. Op dinsdag 10.45 uur is er een les in ‘Vereenvoudigde Taijiquan’. Dit is 
een bijzonder mooie tussenvorm, tussen Qigong en Taijiquan waaraan u ook nog kunt deel-
nemen.



Wing Chun Kung Fu : Docent, René Troenokarso, is afgelopen jaar gestart met een les in 
Wing Chun Kung Fu op vrijdagavond.  Er is veel waardering voor de rustige en traditionele 
wijze waarop hij Wing Chun leert. Vanwege de grote animo is René nu ook een les gestart op 
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Ook voor kinderen:
In deze ‘computertijd’ is het juist ook voor kinderen extra belangrijk dat ze hun lichamelijke 
mogelijkheden verkennen en vergroten. En door beweging leren hun concentratie te verster-
ken en emoties te beheersen. 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die Kung Fu doen geen, of minder, last hebben van 
ADHD en beter presteren op school. 
Daarom is René gestart met kung fu voor kinderen van 8 t/m 15 jaar op woensdagavond 
van 18.45 tot 19.45 uur. Voor hen geldt een speciale gereduceerde ledenprijs van € 25,-- per 
maand.

Sanda: De docente Astrid Siebers heeft Sanda getraind in China. Haar les is een totale wor-
kout, waarin zeker ook gewerkt wordt aan een betere algehele conditie en gezonde buik- en 
rugspieren.
Deze les is zeker ook geschikt voor vrouwen die meer zelfvertrouwen willen en aan een ‘strak-
ke lijn’ willen werken.

Wushu Waaiervorm: Een bijzonder mooie Vorm, oorspronkelijk ontstaan voor vrouwelijke  
monniken die geen wapens mochten hebben. Maar zij moesten zich toch kunnen verdedigen 
tegen  bandieten op straat. Op donderdagochtend van 9.30 tot 10.30 is er een les waarbij u 
nog kunt insteken. De docent is Brigitte Vogels die deze Vorm op plezierige en ontspannen 
wijze overbrengt.

Wushu Zwaardvorm: Op donderdagavond is hierin van 20.15 tot 21.15 uur een lesgroep 
waarbij u nog kunt insteken. Een sierlijke, maar ook pittige Vorm die wervelkolom en ge-
wrichten versterkt en spieren en pezen soepeler maakt. Docent is Brigitte Vogels.

Yoga: De les op maandagavond 19.00 uur van docente Marian Scherpenisse wordt drukbe-
zocht en zit nagenoeg vol (meestal 12 of meer leerlingen). Daarom is Astrid Siebers vorig jaar 
gestart met een yogales op donderdagavond 20.15 uur. Dit is nog een kleine groep. Dus wilt u 
yoga doen met veel persoonlijke aandacht dan is deze les zeker geschikt. 
Marian is al vele jaren een gewaardeerde docente in yoga, maar ook van de deelnemers aan de 
les van Astrid ontvangen we steevast positieve reacties. 



MAANDAGAVOND 29 FEBRUARI, GRATIS KENNISMAKING MET HET CHINESE 
BORDSPEL GO
Van 20.15 tot 21.30 uur.

Dit Chinese bordspel is gebaseerd op yin en yang en vooral populair in Korea en Japan.
Het is het enige bordspel in de wereld dat je niet alleen vanuit je analytisch denken, maar ook 
vanuit je gevoel kunt spelen. Om het te leren is zeer eenvoudig. 

Het wordt gespeeld met witte en zwarte steentjes en je probeert je tegenstander in te sluiten 
om steentjes gevangen te nemen of je probeert gebied te veroveren. Normaal wordt het ge-
speeld op een bord  van 19 bij 19 velden.

Er kunnen steentjes bijkomen en weer geslagen worden. Daarom is het tevens het moeilijkste 
spel in de wereld om er goed in te worden. Dat is ook de reden dat een computer nog steeds 
niet van een goede speler kan winnen. 

In Korea worden toernooien gespeeld met vele duizenden deelnemers en een hoofdprijs 
waardoor je, wanneer je wint, meteen schatrijk bent. Vaak zijn winnaars mensen die dagelijks 
urenlang achter de computer studeren en goed zijn in analytisch denken zoals wiskundigen.
Maar… en dat is het bijzonder leuke aan dit spel: soms wint een boertje terwijl hij puur vanuit 
zijn gevoel, vanuit het beeldend denken speelt. 
Hij kijkt naar het beeld van wit en zwart en zet zijn stenen op gevoel neer.

Het is een Taoïstisch spel dat aandacht vraag van beide hersenhelften om er goed in te 
worden.
Een spel op een bord van 19 bij 19 velden kan bij beginners uren duren. Dat doen we dus niet.
We hebben speciale oefenbordjes van 9 bij 9 waardoor je het spel snel leert en het niet meer 
dan een minuut of 10 duurt. Wanneer je 9 bij 9 beheerst, kun je nog een spelletje spelen op 
een bord van 13 bij 13 velden. 
Wil je een leuke uitdaging, en misschien een fantastische hobby… doe dan mee, gratis. Rinus 
zal de avond begeleiden. Graag even van tevoren aanmelden dat je komt.

GO
BORDSPEL



GAMBIA PROJECT VAN HET CNGO

Ook in januari zijn er door Anky en Rinus van het CNGO weer vijf dozen met goederen ver-
stuurd naar Gambia.  De spullen komen goed terecht, bij de allerarmsten in het land. Anky en 
Rinus hebben kontakt met een dorpje;  met de familie van Karmba (zie de foto’s in ontmoe-
tingsruimte) en met een familie diep in het binnenland. Niet iedereen in dit land heeft dage-
lijks te eten; veel kinderen kunnen niet naar school en/of lopen op blote voeten; het gemid-
delde inkomen van een arbeider is slechts € 35,-- per maand.

We kunnen van alles gebruiken. Sommige spullen worden in Gambia verkocht zodat de fami-
lie, of de mensen in het dorp van de opbrengst eten kunnen kopen.
In het land is het altijd warm, dus dikke winterkleding is niet zinvol. Andere kleding wel: 
t-shirts, blouses, jasjes, broeken, schoenen, zeker ook kinderschoenen; maar ook potten en 
pannen; bestek; drinkbekers; bewaardozen; oude mobieltjes; gereedschap; oude radio’s of 
c.d. spelers (die nog werken); c.d.’s om te verkopen; Engelstalige boeken; tassen of rugzakjes; 
schriften, potloden en pennen; enz.

De ingeleverde spullen komen absoluut goed terecht. 
We danken dan ook alle leden van het CNGO die goederen hebben ingeleverd!
 
* Volg ons op facebook.  Met ingang van 1 maart hierop:
iedere dinsdag een stukje tekst en/of filmpje over de Chinese Natuurfilosofie
iedere vrijdag een praktische gezondheidstip en eventueel een nieuwsbericht.

* Inschrijven voor een workshop. Dit kan via het formulier op onze site. Indien dit niet han-
dig is voor je sturen we je na een email aan info@cngo.nl een inschrijfformulier.
Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van een workshop ontvang je het betaalde retour 
minus 
€ 15,--  administratie kosten. Bij latere annulering volgt geen restitutie. Wanneer je niet hebt 
geannuleerd en niet aanwezig bent dien je toch te betalen.

Het CNGO wenst alle deelnemers veel plezier en groei in gezondheid toe!

Website: www.cngo.nl
Email: info@cngo.nl      facebook.com/cngotilburg         Telefoon: 013-5770261


