
================================================================

ALGEMEEN:
Overlast in de Groeseindstraat
Maak gebruik van de extra gratis oefenlessen! 
CNGO zomerweek van 24 t/m 30 juli
Leden van het CNGO steunen armen in The Gambia
Kung Fu kleurplaten actie voor kinderen
Woensdag 27 april zijn we gesloten i.v.m. Koningsdag

NIEUWS:
Nieuwe wekelijkse lessen in CNGO: start woensdag 11 mei
   Qi Flow Bellydance (buikdansen) voor kinderen van 9 t/m 14 jaar.
   Qi Flow Bellydance voor volwassene

WORKSHOPS:
za   9 april Wegens succes opnieuw: ‘Qi Flow Dance’ (ook 14 mei)
zo 10 april “Tao Source Qi Diving”

zo 17 april Qigong, “Acht therapeutische oefeningen tegen pijn’’
vr 22 april Workshop in werken met oorkaarsen

zo 22 mei  Korte workshop in Qigong “de Dubbele Negen” 
zo 29 mei   Workshop stembevrijding 

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

CNGO NIEUWSBRIEF
APRIL / MEI 2016



OVERLAST IN DE GROESEINDSTRAAT
De gemeente is gestart met rioleringswerkzaamheden in onze straat. Helaas zal dit overlast 
geven. Zowel voor deelnemers aan de lessen als voor cliënten van onze praktijk. Hiervoor bij 
voorbaat onze excuses.

CNGO ZOMERWEEK VAN 24 T/M 30 JULI.
Heb je interesse in een heerlijke vakantieweek met keuze uit qigong, taijiquan, yoga, wushu 
stok of zwaard, mindfulness, meditatie, massage en meer? 
Op plezierige en ontspannen wijze nieuwe inzichten en nieuwe energie opdoen?
En dat alles in een prachtige en natuurlijke omgeving.

Denk dan aan onze zomerweek. Tot 15 april is er nog een ‘vroegboek korting’. 
Zie onze website of de flyer in het folderrek voor meer informatie.

MAAK GEBRUIK VAN DE EXTRA GRATIS OEFENLESSEN! 
Hoe vaker je Qigong of Taijiquan doet, des te groter wordt het positieve effect. Wij roepen 
onze leerlingen op om iedere dag vijftien minuten te oefenen. Onderzoek in China heeft uit-
gewezen dat dit al voldoende is om je algehele conditie en gezondheid voortdurend te verbe-
teren. Om het extra oefenen te stimuleren kunnen onze leden gratis deelnemen aan oefenles-
sen.

In het centrum:
Woensdagochtend van 10.45 tot 11.45 uur Qigong. 
Vrijdagavond van 20.15 tot 21.15 uur Qigong met Taijiquan.

Elders:
Zondagochtend, van 10.00 tot 11.00 uur Qigong. In de lente- en zomermaanden in het park 
de Warande. We starten hiermee op zondag 3 april. 
De oefenles wordt gegeven op een grasveld nabij het centrale plein in het park de Warande. 
Juist in de natuur is het extra fijn om te oefenen, maar bij regen gaat deze les niet door.

De oefenlessen worden altijd begeleid door één van onze docenten. Ook deelnemers aan bijv. 
Beauty Dance of Yoga of Kung Fu kunnen aan deze gratis lessen deelnemen.
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WOENSDAG 27 APRIL IS HET KONINGSDAG, 
OP DEZE OFFICIËLE FEESTDAG IS HET CENTRUM GESLOTEN.

‘KUNG FU PANDA’, KLEURPLATEN ACTIE VOOR KINDEREN, 
VOOR GRATIS PROEFLESSEN IN WING CHUN KUNG FU.
We hebben leuke kleurplaten gemaakt van Kung Fu Panda. Tegen inlevering van deze kleur-
plaat krijgt uw kind, neefje, kleinkind of buurmeisje/jongetje in totaal drie gratis proeflessen 
in Wing Chun Kung Fu.

Deze les voor kinderen van 7 jaar tot en met 14 jaar is op woensdag van 
18.45 tot 19.45 uur. De maandelijkse contributie is voor kinderen € 25,--

LEDEN VAN HET CNGO STEUNEN ARMEN IN THE GAMBIA
Gambia in West Africa is een van de armste landen in de wereld. Een arbeider verdient ge-
middeld niet meer dan één Euro per dag. Niet iedereen heeft dagelijks een maaltijd; een groot 
aantal kinderen kan niet naar school; sommige kinderen lopen op blote voeten of hebben niet 
voldoende kleding.

In het CNGO zijn er leden die ervoor gezorgd hebben dat kinderen naar school kunnen (kos-
ten hiervan zijn € 60,-- per jaar).

Ook hebben we veel leden die kleding, schoenen, en andere materialen inzamelen. De eige-
naars van het CNGO, Anky en Rinus, zorgen maandelijks voor verzending hiervan. De goe-
deren komen absoluut rechtstreeks terecht bij de armste mensen in Gambia. Zij kunnen van 
alles gebruiken: kleding, schoenen, lappen stof, schriften en (kleur-)potloden, tassen of rug-
zakjes, potten en pannen, bewaardozen, gereedschap… enz. Maar ook bijv. oude mobieltjes 
(door deze te verkopen kan een familie rijst kopen). Wilt u ook helpen? Laat het ons weten!

Wij danken alle leden van harte voor hun steun.
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QI FLOW BELLYDANCE VOOR KINDEREN VAN 9 T/M 14 JAAR.
Docent: Isabel Godfriedt
Wanneer: op woensdagen van 14.30-15.35 (start op woensdag 11 mei)
Bij voldoende animo komt er ook een les op woensdag van 15.40-16.45 uur              
 
Isabel over haar lessen:
“Het klinkt misschien wél zo, maar buikdans is niet alleen een dans voor je buik.... je hele 
lichaam doet mee! En dan wel op een heel bijzondere manier.
Heupen, borstkas, schouders, armen, hoofd… al je lichaamsdelen bewegen alsof ze los staan 
van elkaar! Dit heten isolaties, of geïsoleerde bewegingen. En je buik is het middelpunt van 
dit allemaal. 
 
In de les leer met deze isolaties allerlei vormen en patronen te maken op mooie muziek. Dit 
is de techniek van de dans. Samen met pasjes van de voeten kom je al een heel eind! Maar 
ook besteden we aandacht aan expressie. Dit is het gevoel dat je in de beweging legt, en wat je 
ermee vertelt. Zo ga je pas echt dansen!
En omdat je steeds meer vanuit jouw middelpunt beweegt, wordt je steeds sterker van binnen. 
De dans wordt gevuld met jouw kracht (Qi) en krijgt jouw eigen kleur en glans!
 
En uiteindelijk brengen we alles bij elkaar in een mooie dans die uitgevoerd kan worden voor 
ouders en vrienden”.

Lesopbouw:
-Aarden en warm-up met visualisatie en strekkingen 
-Techniek, combinaties van bewegingen, het leren van een dans.
-Afbouwen met strekkingen die de energiebanen in het lichaam openen”.

Buikdans… een Wonderdans!
 
Je wordt sterk en soepel en fit.
Het is mooi en daarom voel je je mooi!
Je energie gaat stromen.
Je wordt er blij van.
Je bent creatief.
Je leert allerlei verschillende soorten mu-
ziek en ritmes kennen.
Je houding en balans verbeteren (wat een 
cadeau is voor je leven).
Je hersenen en je lichaam leren goed samen te 
werken.

Omdat je in een groep danst, maak 
je samen iets heel moois. En samen 
maken we ook heel veel plezier! 

================================================================

================================================================



QI FLOW BELLYDANCE VOOR VOLWASSENEN
Docent: Isabel Godfriedt
Wanneer: Donderdagen     9.30 – 10.40 uur voor beginners (start op donderdag 12 mei)
     10.50 – 12.00 uur voor (half-)gevorderden.

Isabel over haar lessen: 
“Buikdans is een elegante, dynamische dansvorm met wortels die reiken tot in de oudheid, en 
die nu nog in volle bloei is. Karakteristiek voor deze dans zijn isolaties: heupen, borstkas en 
schouders worden onafhankelijk van elkaar bewogen, om zo een scala aan bewegingspatro-
nen te doen ontstaan. Dit kan een betoverend effect hebben! 

Qi Flow Bellydance kan een diep gevoel van 
vreugde en rust scheppen. Het heeft een 
harmoniserende, bekrachtigende invloed op ons 
hele energiesysteem en op de uitdrukking die wij 
geven aan onszelf.

       Lesopbouw:
- Aarden/ warmup met stretch- en 
 Qi- oefeningen ter voorbereiding van   
  lichaam en geest op het dansen.
- Qi Flow Bellydance: o.a. 
 buikdanstechniek, combinatie-’mantras’,  
 improvisatie Stretch/Qi oefeningen
- Meditatieve afsluiting.

Kleding:
Tijdens de les draag je een sportbroek 
of lange rok, een mooie (muntjes) sjaal 
om de heupen en een topje of T-shirt. 
Aan de voeten dans/gymschoentjes 
met soepele zolen. Blote voeten kan 
ook”.
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foto: midden ziet u de docent Isabel

Qi Flow Bellydance is geïnspireerd op mijn jarenlange ervaring met Qigong, Yoga en Mind-
fulness. Graag deel ik de principes hiervan voor en middels buikdans.
Qi (of chi) is de Chinese aanduiding voor universele levensenergie. In het lichaam stroomt qi 
als levenskracht of vitaliteit. Zoals Qigong beoefenaars weten: Qi volgt aandacht.  

Tijdens deze cursus leer je gebruik te maken van open, ontspannen aandacht om de buikdans 
techniek eigen te maken. Zo creëer je ruimte voor de qi in en rond het lichaam om zich te 
vergroten en optimaal te stromen. Ook wordt de dans zelf beter begrepen door lichaam, geest 
en hart. Er ontstaat een wederzijds spel dat opent tot expressiviteit, sensualiteit, creatieve im-
provisatie en een zich steeds verdiepend lichaamsbewustzijn.
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WORKSHOP AGENDA

ZONDAG 10 APRIL: “TAO SOURCE QI DIVING”,  
THE SOURCE AND HIS SORCERER.

Docent Frederik Hendriks. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur.
Bijdrage: € 60,-- (Bocam studenten en SBB leden beta-
len € 55,--)

Frederik over zijn workshop:
“Tao Source Qi Diving is afstemmen op je natuurlijke 
balans tussen voelen en denken. De Yin Yang achter 
een goed gemoed en vrije doorstroming van Qi.

Ik nodig je deze dag van harte uit om via eenvoudige, 
ervaringsgerichte Qi oefeningen samen te gaan diep-
duiken en af te dalen tot onze eigen innerlijke bron-
nen, onze authentieke blauwdruk energie. De drijven-
de kracht achter vorm en manifestatie. 
Tao benoemt deze Qi ook wel als Yuan Qi, Voorge-
boortelijke Qi, Bron Qi of Blauwdruk Qi. De Qi die 
alle essentiële informatie in zich draagt over wie we 
zelf ten diepste zijn. Aan de hand waarvan wij onszelf 
via de conceptie hebben kunnen doorontwikkelen 
tot foetus en baby. En die na de geboorte tot aan onze 
dood aan de basis staat van onze regeneratieve, vitale 
processen in lichaam en geest.

Docent: Frederik Hendriks
Tijd: van 19.30 tot 21.45 uur
Bijdrage: € 15,--

Vanwege het succes de vorige keer (op 27 februari) 
en op verzoek van de deelnemers toen opnieuw een 
bijzondere dansavond.

Over meditatie: 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 voet 
je heerlijk verbonden met het leven om je heen en het 
gevoel van tijd verdwijnt. 

In meditatie verandert (verbetert) je stofwisseling, 
hartslag, ademcapaciteit, huidweerstand, je hersen-
golven en meer. Je voelt een ander bewustzijn; groeit 
in bewustzijn en bovenal is het heerlijk om te doen en 
ervaar je een diepe ontspanning.

Hieronder een stukje tekst 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. ‘Qi Flow Dance’ bestaat deels uit geleide 
meditatie en voornamelijk uit vrij bewegen, dansen.

De muziek wordt afgestemd op de Wuxing en kan 
variëren van wereldmuziek tot aan populaire dans 
en trance muziek. 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”

Na de geboorte wordt onze innige band met deze 
Bron Qi veelal vergeten. Ondergesneeuwd via op-
voeding. De ontwikkeling van het denken, taal, ge-
woontes, normen, waarden, ego en persoonlijkheid. 
Gaandeweg wordt de Bron Qi in ons meer en meer 
overruled door ons denken. Denken is de taal van 
ons ego terwijl voelen de taal van onze Bron Qi is. 
Voelen en denken, Yin en Yang, verschillen in hun 
basis zo enorm dat ze elkaar alleen via onze emoties 
en sentimenten, Qi, gewaar kunnen worden.

Tao stelt; 'daar waar water en vuur elkaar weten te 
vinden ontstaat Qi'. 
Vuur staat voor onze mentale vermogens. Daarbin-
nen vormen bijvoorbeeld ons denken en intuïtief 
weten slechts onderdeeltjes.
Water staat voor voelen en gewaar zijn. Qi voor 
onze emoties en sentimenten. Aan onze innerlijke 
gemoedstoestand, hartsgevoel en adem vinden we 
steeds een goede afspiegeling of we daadwerkelijk 
leven in afstemming met ons innerlijk vuur en 
water. Vanuit individuele heelheid en authenticiteit 
binnen het geheel der dingen, Tao. 

Hoe dat werkt? Daar wil ik je via Tao Source Qi Di-
ving graag deelgenoot van maken. Dit door medita-
tie en meditatieve Qigong!”
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ZATERDAGAVOND 9 APRIL: 
DANSMEDITATIE QI FLOW DANCE
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ZONDAG 17 APRIL: WORKSHOP QIGONG: 
ACHT THERAPEUTISCHE OEFENINGEN TEGEN PIJN.

Docent: Marian Scherpenisse
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Bijdrage: € 60,--  (Bocam studenten en SBB leden betalen € 55,--)

Marianne over haar workshop:
“Volgens de Chinese Geneeskunde ontstaat pijn als qi en bloed in het lichaam stagneren. In het oude China 
warden artsen betaald als de patient gezond bleef.Wanneer de patient ziek werd, had de arts gefaald.

Deze oefeningen stimuleren de vrije stroom van qi en bloed in het lichaam en werken zodanig preventief op 
pijn.

Vooral in de lente, wanneer de qi sneller gaat stromen, is het belangrijk dat de meridianen open zijn, zodat ze 
deze stroom kunnen verwerken. In deze serie ligt de nadruk op het rekken en openen van de meridianen op 
een krachtige manier. Het element hout (wat verbonden is met de lente en met de lever en  galblaas)  wordt 
door deze oefeningen sterker gemaakt. Daardoor worden de kwaliteiten  moed, verandering en creativiteit 
versterkt”.
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VRIJDAGAVOND 22 APRIL:
WORKSHOP IN WERKEN MET OORKAARSEN

Docent: Henny Verstegen (Bocam therapeut) 
Tijd: van 19.00 tot 22.00 uur
Bijdrage: € 30,-- voor de workshop en € 6,50 voor de 
oorkaarsen.

Deze vele eeuwen oude methode om je energie te 
verbeteren en klachten te verminderen is eenvoudig te 
leren en geschikt voor iedereen met interesse.

Hieronder een tekst van Henny:
“Werken met oorkaarsen is van oorsprong een ritueel 
van de Hopi-indianen die in nauw contact stonden 
met moeder aarde.

Dit ritueel werkt zeer diepgaand en reinigend en 
wordt gebruikt, voor meditatieve doeleinden, psychi-
sche èn fysieke klachten, denk aan(chronische) oor-
ontsteking, oorsuizen, sinusitis, oog-, neus- en keel-
klachten, hoofdpijn(en), depressiviteit, wazig hoofd bij 
evenwichtsproblemen, kortom.. 
bij alle problemen met het hoofd en keel.

================================================================

Ook tegen depressiviteit: de oorkaarsen werken niet 
alleen fysiek maar ook mentaal, je wordt er blijer 
/ lichter van. Je stress gevoeligheid wordt positief 
beïnvloed. 

Ook geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar, met bij-
voorbeeld gevoeligheid voor oorontsteking,  en/of 
verkoudheid verschijnselen.. 

Tijdens het ritueel worden linker en rechterhersen-
helft in balans gebracht welke een diep ontspannend 
gevoel geven (meditatief). 

Hierdoor helpt het ook om negatieve gedachten 
patronen te doorbreken.

Het ritueel werkt niet bij een gaatje in het trommel-
vlies (zal je huisarts je verteld hebben) en bij epilep-
sie.

Tijdens de workshop leer je het ritueel aan en je 
ondergaat het. 
Gegarandeerd een bijzonder ontspannende avond. 
TIP:  Neem iemand mee zodat je het ritueel thuis 
kunt herhalen"

WORKSHOP AGENDA



ZONDAG 22 MEI: KORTE WORKSHOP IN QIGONG: DE DUBBELE NEGEN (HET TWEEDE DEEL 
VAN DEZE QIGONG SERIE IS OP ZONDAG 5 JUNI).

Docent: Marian Scherpenisse 
Tijd: van 10.00 tot 12.30 uur
Bijdrage: € 32,50  (Bocam studenten en SBB leden betalen € 30,--)

Van Marian: “Deze serie bestaat uit negen oefeningen die elk negen keer worden uitgevoerd. De Qigong be-
staat uit zachte subtiele bewegingen, die de vitale energie (de Qi) in beweging zet.
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Allereerst wordt de energie in benen en buik versterkt, om daarna het lichaam steeds meer te openen, vooral 
het gebied van hart en longen.
Dan wordt de vitale energie naar de handen gebracht. Uiteindelijk worden de drie energienivo’s Shen (he-
mel), Qi (mens) en Jing (aarde) met elkaar verbonden.

Deze serie is ook zeer geschikt voor mensen die veel met hun handen werken (zoals masseurs) en voor ieder-
een die op een zachte manier het lichaam wil versterken en zich wil oefenen in het richten van de aandacht 
op het gevoel”.

================================================================
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ZONDAG 24 APRIL: SAN TI QI GONG
‘ALL SEASONS QI GONG’ 

Docent Frederik Hendriks. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur.
Bijdrage: € 60,-- (Bocam studenten en SBB leden betalen € 55,--)

Frederik over deze workshop:
De San Ti Qi Gong is een 'all seasons Qi Gong' die me helpt mijn aandacht en adem te focussen en te reini-
gen in de drie basiskrachten (San Ti). Wat een goede boost geeft aan de Qi doorstroming in lichaam, geest en 
stofwisseling.

Tao benoemd drie energetische krachtplekken, 1 in hoofd, borst en buik. De drie Dan Tians (levensakkers) 
en samen vormen ze de San Ti. Een beetje vergelijkbaar met Chakra's uit de Indiase energieleer. Deze drie 
Dan Tians zijn onderling verbonden via een innerlijk kanaal, de Chong Mai of Oceaan van Qi. San Ti is als 
de basismotor, het hart, achter het bekende Chinese meridianen netwerk en haar Qi doorstroming.

De San Ti Qi Gong bestaat uit een kleine set van vloeiende bewegingen. Reinigt en voedt de drie Dan Tians. 
Laat ze via de Chong Mai met elkaar integreren. En de San Ti Qi Gong stimuleert de distributie van basis-
energie vanuit de Dan Tians via de Chong Mai aan het meridianen systeem.



ZONDAG 29 MEI: WORKSHOP STEMBEVRIJDING

Docent Frederik Hendriks. 
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur.
Bijdrage: € 60,-- (Bocam studenten en SBB leden betalen € 55,--)

Onze stem hebben we niet alleen maar gekregen om er woorden mee te vormen of er op de 'juiste wijze' inge-
studeerde liedjes mee te zingen. Juist niet! Onze stem hebben we van nature primair meegekregen om uiting 
te kunnen geven aan dàt wat in ons leeft. Observeer hoe baby's hun stem weten in te zetten. 

Hoe ze onbekommerd en vrij zijn in hun adem, lijf en uitingen. Dit is niet primitief! Dit is een belangrijk deel 
van onze menselijke natuur. Onze stem heeft helende vermogens naar ons innerlijk gestel en welbevinding in 
lichaam en geest. Je stem kun je leren gebruiken als motor achter de vrije doorstroming van je Qi. Observeer 
de natuur. Hoe vrij ze is in haar uitdrukking middels geluid. De wind, het water, dieren...

Onze stem hoort bij ons tot in onze diepste gelaagdheden. Onze natuurlijke stem, juist je eigen stem, heeft 
een diep reinigend en helend vermogen. We zijn onze stem! Hierin ligt je be-stem-ming besloten.
Helaas zijn de meesten van ons op hun levenspad niet uitgenodigd om zich vrij te uiten. Velen hebben hun 
stem en hun adem onbewust leren insnoeren. Tijdens deze meditatie leer je jezelf weer af-stem-men op je 
eigen be-stem-ming.
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* Volg ons op facebook en bekijk onze sites voor filmpjes over de Chinese Natuurfilosofie, 
praktische gezondheidstips en het laatste nieuws.

* 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


