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De lessen zijn weer begonnen
Nieuwe les: Japanse Dans voor senioren van docente Tomoko
Nieuwe lessen in Taijiquan (Tai Chi Chuan)
Verandering in lestijden van Kung Fu
Belangrijke data:
o Zaterdag 8 september: CNGO staat op de seniorenbeurs.
o Zondag 9 september Open Dag CNGO
o Taijiquan extra Vormtraining (start 22 september)
o Workshop Emotional Freedom Technique
Afscheid van Taijiquan en Qigong docent Chris Stolk
Maak gebruik van onze gratis oefenlessen
Cyclus lessen in de Oude Taijiquan Vorm van Yang Lu Chan.
Cursus massage van vier avonden in CNGO
Ervaring van een deelneemster aan de China studiereis deze zomer.
Filosofie filmpjes op onze website
Bij CNGO docente Conchita kunt u zich laten masseren.
Bocam therapie in het CNGO
Gratis meedoen met oefenen van de Stokvorm
CNGO geeft ook les aan senioren in buurthuis V39

De lessen zijn weer begonnen.
De vakantie is voorbij, we hopen dat iedereen van de zomer heeft genoten. Er is een nieuw
lesrooster voor het komende schooljaar. Dit staat op onze site en een exemplaar ligt in het
folder rek naast de receptie. We hopen dat iedereen weer naar tevredenheid een plaatsje vindt
in een lesgroep. De docent zal de eerste lessen de namen noteren zodat we een beeld krijgen
hoe de bezetting van de lesgroepen is.

Nieuwe les in een Japanse Dansvorm voor senioren
Tomoko Kato is geboren in Japan. Ze is afgestudeerd als Master Choreography aan Fontys
Hogeschool voor de Kunsten. Bij CNGO geeft ze les in dans en beweging aan ouderen. Daarnaast
doceert ze elke week moderne dans en klassiek ballet aan onder andere kinderen en jongeren.
Ze gelooft dat bewegen en dansen op unieke wijze bijdraagt aan de kwaliteit van leven en de
gezondheid. Het activeert ons fysiek, mentaal en sociaal. En daarmee stimuleert het op een
creatieve en muzikale manier beweging, houding, bewustzijn, sociaal contact en andere
vaardigheden. Het oefenen en (her)beleven van deze vaardigheden is een belangrijke
voorwaarde voor gezondheid en vormt een goede basis voor zelfvertrouwen en
zelfredzaamheid.
1

De bewegingen in Tomoko’s lessen zijn elegant en harmonieus. Hierbij houdt ze rekening met
de individuele mogelijkheden van de persoon.
De les van Tomoko voor senioren wordt gegeven op donderdagochtenden van
11.00 tot 12.00uur. Probeer eens een gratis proefles.

Een les van Tomoko

Foto van Tomoko

Nieuwe lessen in Taijiquan (Tai Chi Chuan).
Taijiquan is ook een vorm van diepgaande Qigong. Maar het is nog meer: het is ook een sport
voor zelfverdediging. Hierdoor zijn de lessen fysiek iets pittiger dan onze lessen in uitsluitend
Qigong. We werken wat meer aan een goede balans en coördinatie, aan lenigheid en conditie.
In het CNGO zijn er ook veel senioren die Taijiquan lessen volgen.
Doe je al een poos Qigong en zoek je een nieuwe uitdaging? Of wil je iets actiever bewegen dan
in onze Qigong lessen? Probeer dan eens een les in Taijiquan. Mogelijkheden zijn: Dinsdag 10.45
uur (docent Louis) en 20.15 uur (docent Rinus) of donderdag 19.30 uur (docent Louis)

Veranderingen in lestijden van Kung Fu voor kinderen en
volwassenen.
Door omstandigheden is docent Rene genoodzaakt de lestijden van de Kung Fu te veranderen.
Op oneven weken is de Kung Fu voor de jeugd op woensdag van 18.45 - 19.45.
Voor volwassen is de les op oneven weken op vrijdagavond van 19.30 - 20.30
Op even weken is de Kung Fu voor de jeugd op zaterdagen van 10.00 tot 11.00 uur
Voor volwassen is de les op even weken op zaterdagen van 11.15 - 12.15 uur.

Zaterdag 8 september: CNGO staat op de Seniorenbeurs (60+ beurs) in
Euroscoop, Olympiaplein 2 in Stappegoor.
Het CNGO heeft een kraam op deze beurs. We willen graag ouderen informeren over de
voordelen van Qigong voor ontspanning en een betere gezondheid. Daarnaast willen we op een
rustige plaats in Euroscoop enkele malen een halfuurtje Qigong laten zien.
Wij hopen dat veel leden ons komen steunen. Bijv. door informatie te geven aan
geïnteresseerden, of even mee te doen met Qigong, of onze kraam even te bemannen.
Wil jij komen helpen dan is het voor ons fijn wanneer je dit even doorgeeft aan Carlo, van de
receptie, of aan Anky. De beurs is van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
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Belangrijke data:
Voor toelichting op inhoud, tijden en prijzen verwijzen we naar onze website (Workshops)
-

Zaterdag 8 september: CNGO staat op de Seniorenbeurs
Zondag 9 september Open Dag van CNGO
Vrijdag 14 september: diploma uitreiking Bocam geslaagden
Zondag 16 september: eerste keer Taijiquan van Yang Lu Chan
Donderdag 27 september: start massagecursus Tuina voor ontspanning
Zaterdag 22 september: extra Vormtraining Taijiquan Chi Kiang Tao
Zondag 23 september: introductiedag van de BOCAM opleiding
Zondag 30 september: Qigong workshop Basis (1e van een reeks)

Vooruitblik Oktober:
- Zaterdag 6 en zondag 7 oktober: start Groep 1 van BOCAM 1e jrs
- Zaterdag 6 oktober: tweede maal Taijiquan van Yang Lu Chan
- Zondag 7 oktober: workshop Emotional Freedom Technique (EFT)
- Zaterdag 20 en zondag 21 oktober: start Groep 2 van BOCAM 1e jrs
- Zondag 28 oktober: workshop Qigong (2e van reeks)

Zondag 9 september Open Dag van het CNGO
Vanaf 10.00 uur bent u welkom, het programma start 10.30 uur. De gehele dag zijn alle
activiteiten gratis. Proeflessen in yoga; buikdansen; Chinese beauty Dance; Japanse dans voor
senioren; Qigong (ook voor senioren); Taijiquan; Kung Fu. Demonstraties van leerlingen.
Daarnaast Film “Het Geheim van Chi”; lezing over het Taoïsme en de Chinese geneeswijze
(Waarom kan deze geneeswijze vaak helpen waar onze Westerse geneeswijze geen raad meer
weet?); massage workshop (zie tekst in deze nieuwsbrief over de massage cursus); gratis
massages van 25 minuten door BOCAM therapeuten; ….
Kortom een dag vol informatie en boeiende activiteiten. Wij hopen dat u erbij bent. Ook vragen
we al onze leden om ook familie, vrienden en buren uit te nodigen. Op de bar komen reclame
posters te liggen, u doet ons een plezier door zo’n postertje enkele dagen voor uw raam te
hangen. Zie onze website voor programma en tijden.

Taijiquan extra Vormtraining
Voor iedereen met interesse en tevens voor iedereen die erover denkt om deel te nemen aan
de BOCAM Specialisatie opleiding voor docent in Taijiquan ( = een 2 jarige opleiding).
(Bij voldoende animo start deze opleiding einde januari 2019).
De extra vormtraining wordt gegeven in lessen van 2½ uur, nl. van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief
een half uur pauze). De bijdrage per keer is € 30,-De data zijn ( allen in 2018): 1 zat. 22 september ; 2 zat. 6 oktober ; 3 zat. 20 oktober;
4 zondag 11 november ; 5 zondag 9 december.
Zeer beknopte omschrijving van de specialisatie voor docent in Taijiquan:
Juist kunnen uitvoeren – en lesgeven in- de 48 Vorm van Chi Kiang Tao; de 24 Vorm, ook
Vereenvoudigde Vorm genoemd, van Chi Kiang Tao; de Zwaardvorm.
De 48 Vorm kunnen uitvoeren in 2½ minuut, in 12½ minuut en in 22 minuten.
3

Kunnen overdragen van oefeningen in 2 tallen en push hands. Kunnen werken met de
bouwstenen van Wushu en de 10 principes van Yang Cheng Fu. Taijiquan als een drieledige
kunst: accenten kunnen leggen op Taijiquan voor kracht en zelfverdediging (Jing); Taijiquan voor
gezondheid (Qi); en Taijiquan als een concentratie en meditatieleer (Shen). Didactiek: Inhoud
van een proefles en opbouw van lessen in 1e, 2e en 3e jaar. Lesgeven aan doelgroepen zoals
patiëntverenigingen; management; vrouwengilden, enz.

Zondag 7 oktober: Workshop Emotional Freedom Technique
Deze workshop in EFT wordt gegeven door therapeute Mirjam Verhoeven. Mirjam heeft
gestudeerd aan de 4 jarige dagopleiding van de Academie voor Natuurgeneeskunde in
Hilversum. Ze heeft al ruim 20 jaar een drukke praktijk in TCM, acupunctuur en coaching.
Mirjam is enthousiast over de mogelijkheden die EFT biedt en gebruikt het dan ook vaak in haar
praktijk. Daarnaast is het een hele goede aanvulling op het BOCAM onderwijs.
Door de combinatie van affirmaties die je jezelf geeft (de geest richten) en het fysiek kloppen op
acupunten krijg je een sterke werking. En het mooie is dat men het thuis gemakkelijk kan
herhalen. De workshop is van 10.00 tot 16.00 uur, incl. pauze.
De bijdrage is € 70,-- Licentie houders van SBB, huidige studenten van BOCAM en leden van het
CNGO betalen € 62,50
Hieronder een stukje tekst van Mirjam:
“De Chinese geneeskunst gaat er van uit dat een verstoring in het lichamelijke energiesysteem
begint in de Geest. Deze Emotional Freedom Technique werkt heel specifiek met dit
uitgangspunt en is een vorm van acupressuur. Door te kloppen op specifieke acupunctuurpunten
komt het lichaam weer in balans. Het werkt op fysieke klachten, stress en emoties, allerlei
angsten (fobieën, faalangst, enz.), verslavingen en traumata (fysiek en emotioneel). Ik werk al
ruim 20 jaar als acupuncturist en gebruik deze methode bijna elke dag bij cliënten! Het mooie is
ook dat mensen het zelf kunnen leren om toe te passen.
In 1 dag leer je gedegen te werken met deze eenvoudige methode, zodat je er zelf mee aan de
slag kunt met je cliënten en jezelf!”

Afscheid van Taijiquan en Qigong docent Chris Stolk
Helaas moeten we mededelen dat onze gewaardeerde docent Chris, vanwege een verhuizing
gestopt is met lesgeven. Chris heeft vele jaren les gegeven in de Chinese bewegingsleer;
daarnaast begeleide hij ons wedstrijdteam voor de landelijke dag van de Stichting Taijiquan
Nederland (STN) en was hij docent tijdens de gratis oefenles op vrijdagavond. Ook was Chris als
vrijwilliger altijd aanwezig bij demonstraties in de stad, op de Seniorenbeurs, bij het
Drakenbootfestival, enz. Op vrijdagavond19 augustus ontving Chris van veel leerlingen en
docenten dankbetuigingen en cadeaus. Op vrijdagavond 26 augustus heeft het CNGO in
aanwezigheid van opnieuw veel leerlingen officieel afscheid genomen. Hij werd benoemd tot
Erelid en is daarmee gerechtigd om in de toekomst altijd gratis lessen, cursussen of workshops
te volgen in het CNGO.
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Hieronder een afscheidsbrief van docent Chris:
25 jaar Tao centrum – CNGO
Ik heb besloten om in het najaar van 2018 te beginnen aan een nieuw deel van mijn leven, in
een ander deel van het land. Joke en ik (Chris Stolk) gaan verhuizen naar Bergen op Zoom, en
dat betekent dat ik na 25 jaar afscheid ga nemen van het CNGO.
In die 25 jaar heb ik veel meegemaakt: heel veel geleerd, en hopelijk ook weer teruggegeven
van wat ik zelf geleerd heb. Ik kan wel zeggen dat het CNGO deze jaren steeds een belangrijk
deel van mijn leven is geweest, waarbij het dan natuurlijk niet gaat om het gebouw, maar om de
mensen die met elkaar het CNGO vormen, op allerlei verschillende manieren.
Daarom wil ik een paar mensen bedanken.
Als eerste Rinus van den Broek, die mij de eerste beginselen van de Taijiquan heeft aangeleerd.
Toen gaf hij nog les in verschillende gymzalen verspreidt over Tilburg.
Daarna heeft Rinus mij verder op de weg van de Taijiquan begeleid.
Ook leerde hij mij verschillende Qigong-vormen en de zwaardvorm.
Na het behalen van mijn Taijiquan - en qigong- docenten diploma heeft hij mij de gelegenheid
gegeven om les te gaan geven op het CNGO, iets wat ik vele jaren met veel plezier gedaan heb.
Marian Scherpenisse behoorde ook tot mijn eerste leraren, zij heeft mij altijd gestimuleerd en
uitgedaagd om me verder te ontwikkelen. Afgelopen seizoen heb ik bij Marian nog de oude
Yang-vorm geleerd, die ik vanwege mijn leeftijd de ‘oude mannen Yang-vorm’ noemde.
Ook Wen Qin wil ik bedanken, zij heeft mij de waaiervorm en de moderne 42-vorm aangeleerd.
Samen stimuleerden wij de leden van het CNGO om mee te doen met de wedstrijden tijdens het
festival van de Stichting Taijiquan Nederland. In 2003 deden we voor het eerst mee en we
behaalden vele jaren op rij, onder de vlag van het CNGO, Ieder met ons eigen team, vele prijzen,
met als hoogtepunt dat het CNGO in 2016 uitgeroepen werd tot beste Taijischool van
Nederland.
En dan wil ik zeker niet vergeten om Anky van den Broek te bedanken. Anky, die achter de
schermen heel veel werk verricht en als gastvrouw altijd voor een lekker bakkie koffie zorgde.
Dank voor de gezellige gesprekken die ik met haar hebt mogen voeren.
Ook de dames achter de bar hartelijk bedankt, want zij zorgden ervoor dat tussen mijn lessen
door er altijd een bakkie koffie voor mij klaarstond.
Ik zal zeker alle cursisten gaan missen waar ik les aan hebt mogen geven en waar ik heel veel
voldoening uit gehaald hebt. Het meeste zal ik de vrijdagavondgroep gaan missen. De vrijeinlooples, met een vaste kern van deelnemers waarbij altijd iedereen welkom was om mee te
komen doen. Er werd op de vrijdag altijd eerst gezellig gekletst en er werd pas begonnen als de
10e man/vrouw aanwezig was. Dan werd er in de zaal nog druk doorgekletst, maar door rustig
met Qigong te beginnen, daalde er rust over de groep en werd er een grote groeps-Chi
ontwikkeld. Dan liepen we op het einde nog tweemaal de vorm en dan begon voor iedereen
ontspannen het weekend.
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Ik ga het hele CNGO zeker erg missen, maar jullie zien me in de toekomst vast nog eens terug,
om een workshop te geven in Shibashi 1 en 2, de qigong-series waar ik veel op heb gestudeerd,
of ik kan eens komen vertellen/uitleggen hoe er gejureerd wordt op de wedstrijden. Ook zou ik
graag mijn ervaringen over het lesgeven willen en kunnen delen met (toekomstige) leraren.
Binnen de Taijiquan is niemand ooit uitgeleerd, ook ik niet, dus laten we elkaar ook in de
toekomst blijven ontmoeten, met een open geest!
Veel Chi voor iedereen,
Chris

Maak gebruik van onze gratis oefenlessen.
Na één les merk je al wat Qigong of Taijiquan voor jou kan betekenen. Maar het effect wordt
pas echt groot wanneer je dagelijks 15 minuten oefent. Om oefenen te stimuleren kunnen alle
leerlingen in het CNGO gratis deelnemen aan twee oefenlessen: In Qigong op woensdag om
10.45 uur (docent Harrie) en in Qigong met Taijiquan op vrijdagavond 19.30 uur (docent Piet),
let op deze tijd is anders dan vorig jaar.
Thomas Denkers willen we bedanken voor het lesgeven in het park de Warande op
zondagochtend 10.00. In de natuur Qigong doen is extra fijn en velen hebben dan ook genoten
van zijn lessen. Indien het weer goed blijft gaat Thomas nog enkele weken door, gaat het
regenen of wordt het koud dat stoppen deze lessen in het park.

Cyclus lessen in de Oude Taijiquan Vorm van Yang Lu Chan.
Al enige jaren geeft onze ervaren docente in Taijiquan, Marian Scherpenisse, les in de oudste
Vorm van Taijiquan. Dit is de Vorm van Yang Lu Chan. Zij doet dit op zondagen van 10.00 tot
12.30 uur. Marian behandelt steeds delen van deze Vorm waarbij ieder deel als een los deel kan
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worden geleerd en getraind. Deze lessen zijn voor iedereen met interesse. Hieronder een stukje
tekst van Marian:
Beste Tai Chi Chuan- beoefenaar,
In september 2018 starten we met een nieuwe lessencyclus van de Oude Yang Vorm op het
CNGO in Tilburg. Een prachtige vorm, die je veel verdieping kan geven in je beoefening en
beleving van de Tai Chi Chuan We starten dit jaar met het aanleren van deel 2.
In de Oude Yang Vorm leren we gebruik te maken van spiralen, het openen en sluiten en het
gebruiken van de rug om de bewegingen krachtig en gevuld te maken. We gaan bezig met
plotselinge ontlading van de qi in de Fa Jing. Mede daardoor wordt de vorm heel dynamisch om
uit te voeren.
De Oude Vorm staat dicht bij de zelfverdediging. Door toepassingen in tweetallen krijg je niet
allen een beter begrip van de beweging zelf, maar ook van de structuur en krachtsinzet van je
eigen lichaam.
Ervaringen van cursisten:
“Door het beoefenen van de Yang Lu Chan-vorm ben ik me nog meer bewust geworden van het
Yin en Yang in de Tai Chi. Mijn coördinatie en souplesse zijn verbetert en ik heb meer kennis en
ervaring van de toepassingen van de bewegingen. Mijn moderne vorm is hierdoor rijker en
gevulder geworden en de bewegingen worden sprekender en met meer gevoel. Kortom, een
verrijking in alle opzichten, zeker door de fijne manier van lesgeven van Marian.” Jan Boeren.
“Sinds ik deze vorm beoefen voel ik me veel krachtiger, zowel fysiek als energetisch. Mijn benen
en buik zijn krachtiger geworden en ik heb een betere structuur in mijn houding gekregen. Ik sta
daardoor veel steviger op de aarde! Mijn flexibiliteit is veel beter geworden door de
uitdagendere bewegingen. Ook ervaar ik de balans tussen yin en yang beter door het gebruik
van versnelde bewegingen. Doordat ik meer begrip heb gekregen van de martiale toepassingen,
voelen de bewegingen sterker en meer verbonden.” Joris Boons.
Marian: “Wanneer je interesse hebt kun je ook eerst voor 1 ochtend inschrijven. Hierdoor kun
je eerst voelen of je het fijn vindt om deze bijzondere Vorm te leren”.
De lesdata zijn in 2018: 1. zondag 16 september ; 2. zondag 7 oktober ; 3. zondag 21 oktober; 4.
zondag 11 november; 5. zondag 9 december. In 2019: 6. zondag 6 januari; 7. zondag 3
februari; 8. zondag 24 februari; 9. zondag 10 maart; 10 en laatste op zondag 7 april.
De bijdrage is € 25,-- per keer.

Cursus massage in CNGO: Tuina voor ontspanning!
Tijdens onze open dag op 9 september is er een gratis workshop van een uur in Tuina massage
(= Chinese massage, die o.a. ook wordt gebruikt als therapie in China). In de workshop
behandelt de docent een zittende massage van nek en schouders en een handmassage bij jezelf.
Aansluitend start er een cursus van vier avonden, namelijk op donderdagen 27 september en 4,
11 en 25 oktober, steeds van 19.00 tot 21.15 uur. Maximaal 10 deelnemers. De bijdrage
inclusief de massages uitgewerkt op papier en massage olie is € 100,--
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De lessen worden gegeven door BOCAM therapeute Linda van Sluisveld. Daarnaast neemt Linda
ook deel aan een meerjarige opleiding in Tuina (Chinese medische massage). Uiteraard zijn er
massagetafels in het CNGO aanwezig. In de cursus behandelt ze:
-

8 basistechnieken Tuina en de werking van deze technieken
Introductie meridianenleer
Op- en afbouw massage
Een complete nek-schouder en rug massage om de ontspanning te bevorderen
Met aandacht masseren
Grote kringloopmassage voor meer energie
Aandacht voor de juiste houding, goed staan en ontspanning bij de masseur zelf

Zelf meenemen:
- 2 grote Handdoeken
- Eventueel pen en papier
Voor wie? : Iedereen die geïnteresseerd is in massage.
Heb je interesse? Schrijf je dan spoedig in, want het deelnemersaantal is beperkt.
Ervaring van een deelneemster aan de China studiereis deze zomer. Hieronder een artikeltje
van één van de 29 deelnemers die heeft deelgenomen aan de CNGO studie- en vakantiereis
naar China van 30 juli t/m 12 augustus dit jaar.
De reis naar China met het CNGO was een geweldige ervaring!
Vooraf was het ook best spannend om met een groep van 29 personen, waarvan ik de
meerderheid niet kende, op pad te gaan. Professor Qin Wen (Wen) en Anky van den Broek (Anky)
begeleiden de groep. Wen is een universitair opgeleide Chinese TCM deskundige en
acupuncturist die al 15 jaar in Nederland woont en Jingxi, haar geboorte plaats in China,
regelmatig bezoekt. Anky is ook al meerdere keren in China geweest en heeft al vaak groepen
begeleid. Dat moet vertrouwen in boezemen. Het programma bestaat uit een strak regime van
dagelijks les: 's morgens van master Huang en 's middags van master Nong. Daar komen we
voor. Verder weten we dat men in China met name Chinees spreekt en niet zo zeer
andere talen. Het is de opleiding TCM, de fascinatie voor de geschiedenis van dit land en haar
prachtige filosofie die mij beweegt om er ook echt heen te gaan.
En wat blijkt, wat een prachtig land! Zeker het gebied waar wij heen gingen: 'Baise' met haar
vele wateren, rivieren, meren en kastgebergte, door mijn kamergenote ook wel 'pukkels'
genoemd. Wij zaten in Jingxi downtown, oftewel in het winkel gebied van de provinciestad, maar
toch aan het stuwmeer met groot park. Het hotel was erg prettig met ruime kamers, waar je
gemakkelijk een thuisgevoel aanmeette. Het ontbijt was Chinees, geen andere opties en super
goed verzorgd, vers, veel keuze en heerlijk! We moesten even 'wennen' aan het programma. De
masters zijn kundig, aardig en zoeken naar aansluiting in taal en onze kennis. Na een kleine
week gaven we iets specifieker aan wat onze behoeften waren. We hebben leerzame uren qi
gong, kung fu, voedings- en kruidenleer gespendeerd in 'de dojo'. De leslokatie kreeg ook
liefkozend de bijnaam 'De watertuin van master Huang', van mijn kamergenote, omdat de vele
de regens en het nog niet af zijn van de renovatie van het gebouw, het trappenhuis omtoverden
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tot een kleine waterval en zetten de begane grond onder water. Gelukkig was het droog waar
wij les kregen. We hebben ook als een soort stage de praktijk van master Nong mee mogen
maken, waar hij cliënten hoofdzakelijk met behulp van vragen en polsdiagnose diagnosticeerde
en behandelde met kruiden. Hij schreef kruiden voor, die een kruidenfarmaceut arrangeerde en
meegaf aan de cliënt. Daar kregen we een uitgebreide toelichting van en een aantal recepten
om zelf ook mee te werken. Super.
De 2 tolken, Sunny en Vanessa, hebben ons zo ontzettend goed geholpen methet vertalen van de
lessen van de masters, de bezoekjes in - en buiten de stad, avondprogramma's en meer.
Ongelofelijk hoe die zich hebben ingezet. Heel hartelijk en fijn. De mensen in Jingxi spreken echt
geen Engels, maar in het algemeen voel je hun hartelijkheid, in winkels restaurants, onderweg
nieuwsgierige mensen die soms ook nog op de foto met ons wilden. Zowel aan het begin van het
programma als aan het eind kregen we een bijzonder Chinees diner met Chinese show van het
CNGO om onze leraren en tolken in eerste instantie te leren kennen en afsluitend hen te
bedanken voor hun overdracht van kennis en kunden. Daardoor kregen we ook aardig beeld bij
de rijke Chinese folklore en gewoonten. Gambé!
De laatste 6 dagen in de grotere en hyper moderne stad Chendu heeft iedereen anders ervaren.
Ik vond ook dat een prachtige ervaring. Eerst leek het me spannend, omdat er geen programma
meer was, wat de groep zou binden. Ik was bang dat de groep uiteen zou vallen en het fijne
saamhorige gevoel van Jingxi weg zou ebben, maar het ging hartstikke goed. De groep van 26
vrouwen en 3 mannen bleek een geweldige groep, met een heel fijne harmonische dynamiek.
Ieder kon kiezen met welk groepje je al dan niet op pad wou die dag, of dat dagdeel. We hebben
op eigen initiatief de laatste 6 dagen gezamenlijk afgesloten met een diner in hotel. We hebben
ook toen weer van elkaar en de hele reis genoten.Zo apart om samen dit te hebben
meegemaakt. Het schept een band. We gaan ook nog een reünie organiseren. Ik had niet zoveel
met China toen ik ging, volgens mij omdat je zo eenzijdig wordt geïnformeerd over dat land,
maar het smaakt naar meer. Rustig aan, maar staat ergens op de planning voor de komende 7
jaar. Dank je wel, Wen en Anky voor al jullie inspanningen om deze reis zo een mooie
ervaring voor ons te laten zijn!
Inge Verton (dit jaar geslaagd voor de Bocam opleiding)

Filosofie filmpjes op onze website
Afgelopen jaar kregen we regelmatig leuke reacties op de filosofie filmpjes van Rinus op onze
site. Reacties als: “Leuk en inspirerend om meer te weten over de achtergrond van mijn lessen”
Maar ook: “jammer dat de geluidskwaliteit zo slecht is. Het kost me moeite om het te volgen”
Daarom zijn we momenteel alle filmpjes opnieuw aan het opnemen. We hebben een aardige
dame gevonden, Marieke Hendriksen, die nu professioneel en betaalbaar voor ons nu betere
filmpjes maakt. Zie “filosofie” in de balk bovenaan op onze website.

Bij CNGO docente Conchita kunt u zich laten masseren.
Voor € 55,-- ontvangt u een volledige massage van anderhalf uur. Conchita gebruikt hierbij olie
van geneeskrachtige planten. Ze richt haar massages dit seizoen vooral op het Aarde Element,
d.w.z. dat ze extra aandacht besteed aan maag, milt en alvleesklier. Deze organen zorgen voor
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harmonie en rust in lichaam en geest. Zowel lichamelijk als mentaal zult u ontspanning en
welbehagen ervaren. Heeft u interesse dan kunt u zelf een afspraak maken met Conchita Barbé,
Tel. 06 51145759 of per email Conchitadewittelelie@gmail.com

BOCAM therapie in het CNGO
Wilt u een gedegen onderzoek, onze Body & Mind Check Up (duur ruim 2 uur) en daarna
werken aan een betere gezondheid en of verminderen van chronische klachten? Dan is BOCAM
therapie wellicht iets voor u. Het onderzoek en de consulten worden (tot een bepaald bedrag)
vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Overigens hoef je niet ziek te zijn om eens een
volledige gezondheid check up te doen. Zo zijn er ook (top-) sporters die een BMC aanvragen
om hun prestaties te verbeteren. Een bekende sporter die begeleiding heeft gekregen in het
CNGO is bijvoorbeeld Patrick Kluiver (ex-voetballer van Nederlands elftal).

Gratis meedoen met oefenen van de Stokvorm
Op zondagochtend 10.00 oefenen CNGO lid Piet Jacobs e.a. de Stokvorm in het Wilhelminapark.
Deze vorm is een meer dynamische bewegingsvorm dan bijv. Taijiquan.. Het verbetert je energie
circulatie, je lenigheid, coördinatie en timing maar bovenal is het heerlijk ontspannend om te
doen. Ze zijn nog maar met een klein groepje. Dus extra deelnemers zijn welkom.

CNGO geeft ook les aan senioren in buurthuis V39
Naast lessen in ons centrum verzorgd docente Conchita ook een les in gebouw van V39
tegenover 013 aan de Veemarktstraat. Deze les is iedere donderdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Deelnemers die in het centrum wonen komen te voet naar deze les.
Je kunt je voor deze les inschrijven via docente Conchita Barbé, tel. 06 51145759 of
Conchitadewittelelie@gmail.com
Docenten en medewerkers wensen al onze leden weer een fijn, inspirerend en ontspannend
nieuw sport- en bewegingsjaar toe met veel groei in gezondheid en geluk !
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