CNGO NIEUWSBRIEF
JUNI, JULI, AUGUSTUS 2018
INHOUD:
-

Tijdens de zomervakantie van de basisscholen is er een aangepast programma en zijn
we ook twee weken gesloten.
Nieuwe lesrooster voor het schooljaar 2018-2019
Qigongles voor senioren in het centrum van Tilburg
Assistentie gevraagd
Cursus Chinese Natuurfilosofie (Taoïsme) in het najaar
Gratis oefenlessen
Zomeraktiviteiten
Zomeraanbieding Ontspanningsmassage met verfrissende citrusmix voor
de hartstreek, door Conchita Barbé
In het najaar starten we weer met een nieuwe cyclus van de oudste Taijiquan Vorm
van Yang Lu Chan.
Met de stichting Future for Africa steunt het CNGO de armen in The Gambia in West
Africa.

Tijdens de zomervakantie van de basisscholen is er een aangepast
programma en zijn we ook twee weken gesloten.
Het CNGO is gesloten van 30 juli t/m 12 augustus, dit is week 31 en 32.
Tijdens de vakantie van de basisscholen hebben we een aangepast programma, dit is
van 9 t/m 27 juli en van 13 t/m 24 augustus.
Het zomervakantie rooster komt binnenkort op onze website te staan.

Nieuwe lesrooster voor het schooljaar 2018-2019
Met ingang van maandag 27 augustus starten we met ons nieuwe lesrooster voor het
schooljaar 2018-2019.
Grote groepen proberen we zoveel mogelijk op dezelfde tijd en dag door te laten gaan.
Het is mogelijk dat we kleinere lesgroepen moeten samenvoegen, waardoor er weer ruimte
ontstaat voor nieuwe lessen. Het nieuwe rooster komt ook z.s.m. op onze website.

Qigong les voor senioren in het centrum van Tilburg.
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 de les. Je kunt je inschrijven via
docente Conchita Barbé Vicuña, tel. 06 51145759 of conchitadewittelelie@gmail.com.

Assistentie gevraagd
-

Op onze website kun je boven op de balk op ‘Filosofie’ klikken. Hier staan een aantal
filmpjes van Rinus. We krijgen hierop leuke reacties maar er zijn ook leden die klagen
over de geluidskwaliteit. En… daar hebben ze gelijk in! De filmpjes zijn als try out
bedoelt, amateuristisch opgenomen en de kwaliteit van het geluid is matig. Is er
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iemand die ons kan helpen om dit te verbeteren?! Ook zouden we in de toekomst
graag wat filmpjes willen maken van lessen in het CNGO
Wie wil helpen met onze stichting Future For Africa, het is bijzonder dankbaar werk!
We zoeken bestuursleden; medewerkers voor hand-en-spandiensten en we willen
graag een website. Wie heeft tijd en interesse? Laat het ons weten.

Cursus Chinese Natuurfilosofie (Taoïsme) in het najaar.
Hoe kunnen we met deze filosofie gezondheid en geluk bewaken en versterken? Vaak horen
we van leerlingen dat ze interesse hebben in de Bocam opleiding, maar niet zoveel zaterdagen
en zondagen vrij kunnen maken. Daarom willen we het eerste jaar van de Bocam opleiding nu
ook gaan aanbieden in module vorm. Steeds bestaande uit 10 lessen van 3 uur.
In de nieuwsbrief na de zomervakantie meer informatie hierover.

Gratis oefenlessen
-

-

Gedurende de hele zomer is er op zondagochtend 10.00 uur een gratis les in Qigong.
Op een grasveld nabij café Grotto in het centrum van het park De Warande (achter de
Universiteit van Tilburg). Deze lessen worden verzorgd door Bocam trainer Thomas
Denkers. Mocht Thomas onverwacht toch een keertje afwezig zijn dan is het advies
samen oefenen!
Met uitzondering van de twee weken dat we gesloten zijn is er op woensdagochtend
10.45 uur een gratis les in Qigong, verzorgd door onze docent Harrie. En op vrijdag
avond 20.15 uur is er een les in Taijiquan, verzorgd door docent Chris.

Zomeraktiviteiten:
•

•

•

•

•

Op 23 juli vertrekt er een groep van 30 CNGO leden en/of afgestudeerden van de
BOCAM opleiding voor 3 weken naar China. Van 30 juli tot 11 aug. hebben zij les
in Qigong en Chinese geneeswijze in Jing xi. Hierna nog een week met vakantie en
uitstapjes in Chengdu : een prachtige stad met veel bezienswaardigheden en o.a. een
panda park.
Van 29 juni t/m 1 juli is er een weekend op een natuurkampeerterrein nabij
Oudewater. Verzorgd door CNGO docente Marian Scherpenisse, kunstenares Elly
Veelenturf en filosofe Ingrid Aarts. Het programma kun je zelf samenstellen uit de
onderdelen plastische vormgeving, filosofie, yoga en qigong.
Meer weten zie: www.ellyveelenturf.nl
Van 8 t/m 14 juli is er een week met de titel “Ontspannen de zomer in” op een
prachtige plek in de Hoge Vogezen in Noord-Frankrijk Met qigong, yoga, meditatie,
spel en dans.Verzorgd door CNGO docent Marian Scherpenisse en Bocam trainster
Birgit Verstappen. Er zijn nog enkele vrije plaatsen. Meer weten? Zie:
www.broze.nl/ontspannen-de-zomer-in
Van 18 t/m 24 augustus is er een zomerweek aan zee in Noord-Frankrijk.
Met dezelfde ervaren docenten als in het weekend van 29 juni t/m 1 juli in
Oudewater. Keuze uit lessen in filosofie, plastische vormgeving, yoga en qigong.
Ook in deze week bepaalt u zelf uw programma. Meer weten? Zie:
www.deboogyoga.nl
Van 12 tot 18 augustus organiseert onze docent Conchita een zomerweek bij Maison
Mirathons in de Franse Vogezen. Het programma omvat Qigong, massage &
zelfmassage, een mini-cursus over de Vijf Elementen, meditatie, mantra zingen, dans
en individuele behandeling met massage en voetreflexologie. Vegetarische,
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biologische maaltijden uit eigen moestuin. Meer weten: bel Conchita Barbé, tel. 06
51145759 of conchitadewittelelie@gmail.com Meer info vind je ook op:
http:workshopinfrankrijk.com/Brochure-Zomerweek-op-Mirathons.pdf

Zomeraanbieding Ontspanningsmassage met verfrissende citrusmix voor
de hartstreek, door Conchita Barbé
Binnen de Chinese geneeswijze wordt het hart
gezien als de zetel van de geest (de Shen).
Wanneer de geest overbelast raakt, dan ontwikkelt
het hart hitte. Dan kan zich bijvoorbeeld uiten in
hoge bloeddruk of slaapproblemen of andere stress
klachten. Als je geest ontspant komt ook je hart tot
rust. In de warme zomermaanden masseer ik
daarom de hartstreek met bijbehorende meridianen
op de armen met een mix van verfrissende citrusvruchten voor een heldere kalme geest en rust in
het hart.
Het lichaam neemt de combinatie in zich op van
ritmische aanraking met de werking van de
geneeskrachtige kruiden. Tijden de massage
komen de dagelijkse zorgen en malende gedachten
tot rust en de boodschap van de geneeskrachtige
planten in de olie kan vrij worden opgenomen.
Je krijgt een gevoel van welbehagen, omhulling en ontspanning. Lichaam en geest zijn innig
met elkaar verbonden. De zachte, ritmische wrijvingen van de massage laten je lichaam
ontspanning ervaren, terwijl je geest tot rust komt. Na de massage is het verstandig niet
teveel te plannen en de essentiële oliën in te laten werken. De behandeling duurt ca.
anderhalf uur en de bijdrage is € 55,--. Je kunt bellen of mailen voor een afspraak op dinsdag
of donderdag middag: E-mail conchitadewittelelie@gmail.com tel. 06 51145759.

In het najaar starten we weer met een nieuwe cyclus van de oudste
Taijiquan Vorm van Yang Lu Chan.
Het zijn 12 lessen per jaar op zondagochtend van 10 tot 12.30 uur en worden gegeven door
Marian Scherpenisse. Je leert een prachtige, intensieve vorm, die veel verdieping in ervaring
en inzicht in je tai chi beoefening kan geven.
Je kan de eerste keer een proefles doen en daarna beslissen of je doorgaat voor het hele jaar.
Een ervaring van een cursist:
‘Door het beoefenen van de Yang Lu Chan-vorm zijn mijn coördinatie en souplesse verbetert
en ik heb meer kennis gekregen 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.’ Van Jan Boeren uit Waalwijk.
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Met de stichting Future for Africa steunt het CNGO de armen in The
Gambia in West Africa.
Onze stichting heeft tot doel:
- kinderen helpen naar school te gaan. Ongeveer eenderde van de kinderen in dit land
kunnen niet naar school omdat de ouders geen geld hebben om de verplichte spullen te
kopen. Kinderen moeten een uniform aanschaffen, moeten schrijfmateriaal kopen en
een rugzakje aanschaffen. De kosten hiervoor zijn zo’n € 60,-- per jaar.
Maar uiteraard is iedere gift, groot of klein, welkom. Wanneer we voor een kind de
school betalen zorgen we altijd dat hij/zij ook de andere jaren naar school kan.
- Gezinnen te helpen zodat ze op gas kunnen koken. Het oerwoud wordt gekapt; op hout
stoken is duurder dan op gas en het belangrijkste: veel vrouwen in The Gambia krijgen
longklachten omdat ze dagelijks in de rook zitten.
- Te werken aan betaalbare en duurzame sociale woningbouw. Velen wonen in krotten,
met kapotte daken waardoor in het regenseizoen de vloeren onder water staan.
Indien u wilt kunt u ons steunen:
- financieel, door een schenking op bankrekeningnr. NL 38 INGB 0008 5641 45 van de
Stichting Future for Africa. Uiteraard zullen we jaarlijks op onze nieuwe website
(anders op de site van het CNGO) verslag doen waaraan giften zijn besteed
- met goederen. In 2017 en 2018 hebben we in totaal al 112 dozen met spullen naar The
Gambia gestuurd. De laatste keer dat Anky en Rinus in Gambia waren zagen we dat
het versturen van kleding enorm is toegenomen. Daarom willen we nu vooral
kinderkleding en schoenen in gaan zamelen. Ook waardevolle spullen die verkocht
kunnen worden zijn welkom, zoals: tafels waarbij de poten los kunnen; brillen; oude
mobieltjes; gereedschap, radio-c’d’spelers, e.d.

Een van de vele woningen in The Gambia: graag zouden we de grote familie die hierin woont
een nieuw dak willen geven.
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