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Lesrooster van maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021 
Dit is tevens de vakantie periode van de basisscholen in Zuid-Nederland. 
 
Inleiding 
Normaal zijn we in de zomervakantie twee weken gesloten. Dit is dan tijdens de bouwvak 
vakantie van maandag 16 t/m vrijdag 27 augustus. Dit jaar sluiten we niet! Door corona is er 
een lange tijd geen les geweest en daarbij zijn er veel leden die nu door corona niet op vakantie 
gaan. De hele zomerperiode kan iedereen dus komen bewegen. En…zoals eerder gezegd: uit 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zowel Qigong als Taijiquan ‘s werelds meest 
effectieve bewegingsleren zijn voor een sterk immuunsysteem en goede weerstand! 
 
Uiteraard geven we nu geen 40 wekelijkse lessen zoals in ons normale rooster. De laatste 
weken hebben we bijgehouden hoeveel leerlingen naar een les komen. Onder andere op basis 
daarvan is nu het zomerrooster samengesteld.  
Iedereen mag extra komen en ook is het leuk om in deze periode eens een andere les te proeven. 
Soms zijn er lessen in Qigong en Taijiquan samengevoegd. De docent houdt er dan rekening 
mee dat de leerlingen van verschillende niveaus zijn. En zal op les naast Qigong bijvoorbeeld 
één of enkele Taiji-bewegingen als een Qigong oefening verdiepen zodat iedereen ervan kan 
genieten. 
 
Over de yoga op maandag: zoals de leerlingen weten is docente Marianne door een heup 
operatie minimaal 6 weken afwezig. Onze andere yogadocente Annemarie is van 26 juli t/m 25 
augustus op vakantie. Daardoor is de volgende yoga les pas weer op donderdag 26 augustus. 
Een fijne les op maandagavond als vervanging om eens te proberen is de ‘Mother Nature 
Qigong’ van Naomi. 
 
Over corona 
Iedere zaal heeft goede ventilatie. Daarnaast hebben we twee aparte luchtzuiveraars 
aangeschaft. Deze apparaten met 7 filters verwijderen naast stofdeeltjes ook 99,7 % van 
virussen in de ruimte. Wat niet verandert: graag handen ontsmetten bij binnenkomst en 
uiteraard nog steeds afstand houden. Wij zijn ervan overtuigd dat je bij ons veilig kunt 
bewegen. 
 
Over het rooster 
De eerste ochtend les om 9.30 uur in Qigong wordt in het Wilhelmina park gegeven.  Als het 
regent wordt deze les verplaatst naar ons centrum en start dan een kwartiertje later, om 9.45 
uur. Alle andere lessen zijn in het CNGO tenzij anders aangegeven. 
 
Kijk iedere week op dit rooster.  
Soms is jouw favoriete les er drie weken op rij (bijv. zwaardles?; of Qigong voor mensen met 
bewegingsbeperking?of..?) en de week erna  niet. De docent is dan afwezig en het is niet gelukt 
om gepaste vervanging te vinden. Let op: Op woensdag- en donderdagavond is de tijd van de 
lessen in dit rooster anders dan normaal (19.30 i.p.v. 19.00 uur) 
 
 

ZOMER LESROOSTER  
VAN CNGO    Groeseindstraat 91 Tilburg 
 
*voor informatie over de topkwaliteit van onze lessen   
   zie: www.cngo.nl of nog beter: neem een proefles!* 
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Week 30: van maandag 26 juli t/m vrijdag 30 juli 
 
Maandag 26 juli 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong van professor Wen  
11.00 uur  Taijiquan voor 2e en 3e jaars van Louis 
19.00 uur  Mother Nature Qigong van Naomi 
19.00 uur  Taijiquan voor iedereen van Piet 
20.15 uur  Qigong van professor Wen 
20.15 uur  Wushu Stokvorm van Thomas  
 
Dinsdag 27 juli 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Rinus 
11.00 uur  Qigong 55+ van Conchita (ook voor mensen die slecht ter been zijn) 
19.00 uur  Wing Chun Kung Fu voor kinderen van 6 t/m 14 jaar, van Joshua* 
19.00 uur  Qigong met Taijiquan voor beginners van Rinus      
20.15 uur  Taijiquan Push Hands voor iedereen met interesse van Joshua* 
20.15 uur  Taijiquan voor 2e en 3e jaars van Louis 
 
(*wil je zelf of je kinderen een keertje meedoen met een les van Joshua neem dan persoonlijk contact met hem op: 
Telefoon 06 – 81348810) 
            
Woensdag 28 juli 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Harrie 
10.00 uur  Qi Flow Bellydance (buikdans met Qigong) van Isabelle *  
11.00 uur  Qigong van Harrie 
19.30 uur  Qigong van Harrie. Met na afloop desgewenst Taijiquan Vorm 
20.15 uur  Wushu Zwaardles van professor Wen  
 
(*Let op: de les in ‘Belly Dance’ is bij mooi weer soms buiten. Via een app geven ze dit aan elkaar door. Wil  je 
een keertje meedoen?  Bel dan even met Isabelle 06 – 49140941) 
  
Donderdag 29 juli 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Rinus. Deze les kan uitlopen, voor iedereen  
  met interesse doen we op het einde ook de Taijiquan Vorm 
  9.30 uur   Wushu Waaiervorm van Brigitte. Ook deze les wordt bij goed weer in het 
                  Wilhelminapark gegeven en bij regen 15 minuten later in het CNGO. 
14.00 uur  Qigong voor mensen met bewegingsbeperking van Anita 

      Oefenen kan ook zittend op een stoel. 
19.30 uur  Qigong van Brigitte 
19.30 uur  Taijiquan voor iedereen, zowel beginners als gevorderden van Luuk en Louis 
  (2 docenten zodat de oefeningen op verschillende niveaus gegeven kunnen  
  worden) 
 
Vrijdag 30 juli 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong met Taijiquan van Rinus 
19.30 uur  Taijiquan met Qigong van Piet 
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Week 31: van maandag 2 augustus t/m vrijdag 6 augustus 
 
Maandag 2 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong van professor Wen  
11.00 uur  Taijiquan voor 2e en 3e jaars van Louis 
19.00 uur  Mother Nature Qigong van Naomi 
19.00 uur  Taijiquan voor iedereen van Piet 
20.15 uur  Qigong van professor Wen 
20.15 uur  Wushu Stokvorm van Thomas  
Dinsdag 3 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Rinus 
11.00 uur  Qigong 55+ van Conchita (ook voor mensen die slecht ter been zijn) 
19.00 uur  Wing Chun Kung Fu voor kinderen van 6 t/m 14 jaar, van Joshua (* 
19.00 uur  Qigong met Taijiquan voor beginners van Rinus      
20.15 uur  Taijiquan Push Hands voor iedereen met interesse van Joshua (* 
20.15 uur  Taijiquan voor 2e en 3e jaars van Louis 
 
(*wil je zelf of je kinderen een keertje meedoen met een les van Joshua neem dan persoonlijk contact met hem op: 
Telefoon 06 – 81348810) 
            
Woensdag 4 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Harrie 
10.00 uur  Qi Flow Bellydance (Qigong met buikdans) van Isabelle (* 
11.00 uur  Qigong van Harrie 
19.30 uur  Qigong van Harrie. Met na afloop desgewenst Taijiquan Vorm 
20.15 uur  Wushu Zwaardles van professor Wen 
 
(*Let op: de les in ‘Belly Dance’ is bij mooi weer soms buiten. Via een app geven ze dit aan elkaar door. Wil  je 
een keertje meedoen?  Bel dan even met Isabelle 06 – 49140941) 
   
Donderdag 5 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Rinus. Deze les kan uitlopen, voor iedereen  
  met interesse doen we op het einde ook de Taijiquan Vorm 
  9.30 uur   Wushu Waaiervorm van Brigitte. Ook deze les wordt bij goed weer in het 
                  Wilhelmina park gegeven en bij regen 15 minuten later in het CNGO. 
14.00 uur  Dit keer wordt de les voor bewegingsbeperking gegeven door Brigitte. Anita is  
  op vakantie. Brigitte is al vele jaren een gewaardeerde Qigong docent. Doe  
  gerust eens mee met deze heerlijke ontspannen les. 
19.30 uur  Qigong van Brigitte  
19.30 uur  Taijiquan voor beginners, 2e en 3e jaars en gevorderden van Luuk en Louis  
               (2 docenten zodat de oefeningen op verschillende niveaus gegeven kunnen  
  worden) 
 
Vrijdag 6 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong met Taijiquan van Rinus 
19.30 uur  Taijiquan met Qigong van Piet 
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Week 32: van maandag 9 augustus t/m vrijdag 13 augustus 
 
Maandag 9 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong van professor Wen  
11.00 uur  Taijiquan voor 2e en 3e jaars van Louis 
19.00 uur  Mother Nature Qigong van Naomi 
19.00 uur  Taijiquan voor iedereen van Piet 
20.15 uur  Qigong van professor Wen 
20.15 uur  Wushu Stokvorm van Thomas  
 
Dinsdag 10 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Rinus 
11.00 uur  Qigong 55+ door Brigitte (Conchita is op vakantie) Ook voor mensen die slecht  
  ter been zijn is dit een fijne les. Veel oefeningen kunnen ook zittend op een stoel 
  worden gedaan. Doe mee en ervaar de fijne Qigong van Brigitte 
19.00 uur  Wing Chun Kung Fu voor kinderen van 6 t/m 14 jaar, van Joshua (* 
19.00 uur  Qigong met Taijiquan voor beginners van Rinus      
20.15 uur  Taijiquan Push Hands voor iedereen met interesse van Joshua (* 
20.15 uur  Taijiquan voor 2e , 3e jaars en gevorderden van Louis 
 
(*wil je zelf of je kinderen een keertje meedoen met een les van Joshua neem dan persoonlijk contact met hem op: 
Telefoon 06 – 81348810) 
            
Woensdag 11 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Harrie 
10.00 uur  Qi Flow Bellydance (Qigong met buikdans) van Isabelle (*  
11.00 uur  Qigong van Harrie 
19.30 uur  Qigong van Harrie. Met na afloop desgewenst Taijiquan Vorm 
20.15 uur  Wushu Zwaardles van professor Wen 
  
(*Let op: de les in ‘Belly Dance’ is bij mooi weer soms buiten. Via een app geven ze dit aan elkaar door. Wil  je 
een keertje meedoen?  Bel dan even met Isabelle 06 – 49140941) 
   
Donderdag 12 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Rinus. Deze les kan uitlopen, voor iedereen  
  met interesse doen we op het einde ook de Taijiquan Vorm 
  9.30 uur  Wushu Waaiervorm van Brigitte. Ook deze les wordt bij goed weer in het 
                  Wilhelmina park gegeven en bij regen 15 minuten later in het CNGO. 
14.00 uur  Qigong voor mensen met bewegingsbeperking van Anita 

      Oefenen kan ook zittend op een stoel. 
  9.30 uur  Qigong van Brigitte 
19.30 uur  Taijiquan voor beginners, 2e ,3e jaars en gevorderden van Luuk en Louis 
                 (2 docenten zodat de oefeningen op verschillende niveaus gegeven kunnen  
  worden) 
 
Vrijdag 13 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong met Taijiquan van Rinus 
19.30 uur  Taijiquan met Qigong van Piet 
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Week 33: van maandag 16 augustus t/m vrijdag 20 augustus 
  
Dit is tijdens de bouwvakvakantie. Professor Wen is van 16 t/m 27 augustus op vakantie. Ook 
Conchita is op vakantie tot 6 september. Anita is terug van vakantie.  
 
Advies aan de deelnemers van de les van Conchita op dinsdagochtend: probeer ook eens de les 
van Anita op donderdagmiddag 14.00 uur. Ook dit is een heerlijke ontspannen les met Qigong 
die je naast staand ook zittend kunt uitvoeren. 
 
Maandag 16 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong met Taijiquan voor iedereen van Louis 
19.00 uur  Mother Nature Qigong van Naomi 
19.00 uur  Qigong met Taijiquan voor iedereen van Piet 
20.15 uur  Stokvorm van Thomas  
 
Dinsdag 17 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Thomas  
11.00 uur  Qigong 55+ van Brigitte (Conchita is op vakantie) Ook voor mensen die slecht  
  ter been zijn is dit een fijne les. Veel oefeningen kunnen ook zittend op een stoel 
  worden gedaan. Doe mee en ervaar de fijne Qigong van Brigitte. 
19.00 uur  Wing Chun Kung Fu voor kinderen van 6 t/m 14 jaar, van Joshua(* 
19.00 uur  Qigong met Taijiquan voor beginners van Thomas     
20.15 uur  Taijiquan Push Hands voor iedereen met interesse van Joshua(* 
20.15 uur  Taijiquan voor 2e en 3e jaars van Louis 
 
(*wil je zelf of je kinderen een keertje meedoen met een les van Joshua neem dan persoonlijk contact met hem op: 
Telefoon 06 – 81348810) 
         
Woensdag 18 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Harrie 
10.00 uur  Qi Flow Bellydance (Qigong met buikdans) van Isabelle (*  
11.00 uur  Qigong van Harrie 
19.30 uur  Qigong van Harrie. Met na afloop desgewenst Taijiquan Vorm 
 
(*Let op: de les in ‘Belly Dance’ is bij mooi weer soms buiten. Via een app geven ze dit aan elkaar door. Wil  je 
een keertje meedoen?  Bel dan even met Isabelle 06 – 49140941) 
 
Donderdag 19 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Brigitte   
14.00 uur  Qigong voor mensen met bewegingsbeperking van Anita 

      Oefenen kan ook zittend op een stoel. 
19.30 uur   Qigong van Brigitte 
19.30 uur  Taijiquan voor beginners, 2e ,3e jaars en gevorderden van Luuk en Louis 
                 (2 docenten zodat de oefeningen op verschillende niveaus gegeven kunnen  
  worden) 
 
Vrijdag 20 augustus 
 9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Taijiquan voor iedereen van Thomas 
19.30 uur  Qigong en Taijiquan van Piet 
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Week 34: van maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus 
 
Maandag 23 augustus    
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong met Taijiquan voor iedereen van Louis 
19.00 uur  Mother Nature Qigong van Naomi 
19.00 uur  Qigong met Taijiquan voor iedereen van Piet 
20.15 uur  Stokvorm van Thomas  
 
Dinsdag 24 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Thomas 
11.00 uur  Qigong 55+   
19.00 uur  Wing Chun Kung Fu voor kinderen van 6 t/m 14 jaar, van Joshua(* 
19.00 uur  Qigong met Taijiquan voor beginners van Thomas     
20.15 uur  Taijiquan Push Hands voor iedereen met interesse van Joshua(* 
20.15 uur  Taijiquan voor 2e en 3e jaars van Louis 
 
(*wil je zelf of willen  je kinderen een keertje meedoen met de lessen van Joshua neem dan persoonlijk contact met 
hem op: Telefoon 06 – 81348810) 
         
Woensdag 25 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Harrie 
10.00 uur  Qi Flow Bellydance (Qigong met buikdans) van Isabelle (*  
11.00 uur  Qigong van Harrie 
19.30 uur  Qigong van Harrie. Met na afloop desgewenst Taijiquan Vorm 
 
(*Let op: deze les is bij mooi weer soms buiten. Via een app geven ze dit aan elkaar door. Wil  je een keertje 
meedoen?  Bel dan even met docente Isabelle 06 – 49140941) 
 
Donderdag 26 augustus 
  9.30 uur   Qigong in het Wilhelmina park van Brigitte   
14.00 uur  Qigong voor mensen met bewegingsbeperking van Anita 

      Oefenen kan ook zittend op een stoel. 
19.30 uur  Yoga van Annemarie 
19.30 uur  Qigong van Brigitte 
19.30 uur  Taijiquan voor beginners, 2e ,3e jaars en gevorderden van Luuk en Louis 
                 (2 docenten zodat de oefeningen op verschillende niveaus gegeven kunnen  
  worden) 
 
Vrijdag 27 augustus 
 9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Taijiquan voor iedereen van Thomas 
19.30 uur  Qigong en Taijiquan van Piet 
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Week 35: van maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september 
 
Maandag 30 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong van professor Wen  
11.00 uur  Taijiquan voor 2e en 3e jaars van Louis 
19.00 uur  Yoga van Annemarie  
19.00 uur  Mother Nature Qigong van Naomi 
19.00 uur  Taijiquan voor iedereen van Piet 
20.15 uur  Qigong van professor Wen 
20.15 uur  Wushu Stokvorm van Thomas  
 
Dinsdag 31 augustus 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Rinus 
11.00 uur  Qigong 55+ van Rinus 
19.00 uur  Wing Chun Kung Fu voor kinderen van 6 t/m 14 jaar, van Joshua(* 
19.00 uur  Qigong met Taijiquan voor beginners van Rinus      
20.15 uur Taijiquan Push Hands voor iedereen met interesse van Joshua(* 
20.15 uur  Taijiquan voor 2e, 3e jaars en gevorderden van Louis 
 
(*wil je zelf of je kinderen een keertje meedoen met een les van Joshua neem dan persoonlijk contact met hem op: 
Telefoon 06 – 81348810) 
            
Woensdag 1 september 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Harrie 
10.00 uur  Qi Flow Bellydance (Qigong met buikdans) van Isabelle (*  
11.00 uur  Qigong van Harrie 
19.30 uur  Qigong van Harrie. Met na afloop desgewenst Taijiquan Vorm 
20.15 uur  Wushu Zwaardles van professor Wen 
  
(*Let op: de les in ‘Belly Dance’ is bij mooi weer soms buiten. Via een app geven ze dit aan elkaar door. Wil  je 
een keertje meedoen?  Bel dan even met Isabelle 06 – 49140941) 
   
Donderdag 2 september 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Rinus. Deze les kan uitlopen, voor iedereen  
  met interesse doen we op het einde ook de Taijiquan Vorm 
  9.30 uur   Wushu Waaiervorm van Brigitte. Ook deze les wordt bij goed weer in het 
                  Wilhelmina park gegeven en bij regen 15 minuten later in het CNGO. 
14.00 uur  Qigong voor mensen met bewegingsbeperking. Anita is op vakantie. De les  
  wordt overgenomen door Brigitte. Doe mee en ervaar hoe ontspannend deze les  
  is. 
19.30 uur  Yoga van Annemarie 
19.30 uur Qigong van Brigitte 
19.30 uur  Taijiquan voor beginners, 2e, 3e jaars en gevorderden van Luuk en Louis  
                 (2 docenten zodat de oefeningen op verschillende niveaus gegeven kunnen  
  worden) 
 
Vrijdag 3 september 
  9.30 uur  Qigong in het Wilhelmina park van Piet 
11.00 uur  Qigong met Taijiquan van Rinus 
19.30 uur  Taijiquan met Qigong van Piet 
 
Op maandag 6 september start ons normale lesprogramma. Dit programma staat op onze 
website. Een gedrukt exemplaar ligt in het folderrek bij de receptie. 


