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T/m de versoe-
peling van de 
overheidsre-
gels krijg je 
buiten de zaal 
een half uur 
privéles op 
afspraak. 

Bij verruiming 
van mogelijk-
heden na  de 
volgende 
persconferen-
tie mail ik jul-
lie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.yinyang-taichi.nl 

          

 

Het lijkt wel wintersport in eigen land zonder sneeuw en zonder Glühwein. Lekker warm aangeklede leer-
lingen verschijnen iedere zaterdagochtend in Den Haag en dinsdagmiddag in Nootdorp op de privé trainin-
gen van een half uur die buiten gegeven worden. Elk nadeel heeft zijn voordeel blijkt maar weer, want nu 
wordt er les gegeven op maat met een programma naar keuze en veel persoonlijke aandacht. Tot nu toe 
zijn de weergoden ons goed gezind en valt er weinig regen, kunnen we uit de wind staan en verschijnt zelfs 
de zon af en toe. Alle trainingen zijn volgepland en het nieuwe rooster vanaf 9 februari stuur ik in de mail 
mee. 

We wachten verder vooral af, wanneer de maatregelen weer versoepeld worden en we met meer mensen 
tegelijk buiten of binnen kunnen sporten. In ieder geval de complimenten voor de vele mensen die buiten 
komen trainen. Van anderen hoor ik dat ze thuis goed oefenen, soms dagelijks. Hier volgt een link van de 
website van Maurits met daarop talloze filmpjes, o.a. van de tea cup oefening die we met sommigen geoe-
fend hebben.https://sites.google.com/view/taijithuis/thuis Blijf goed in beweging, dat is goed voor de stem-
ming. 

Hopelijk mogen we vanaf 9 februari weer de zaal in, maar het zou ook pas wat later kunnen worden. Mocht 
dit het geval zijn dan gaan we tijdens de eerste les van dit jaar in zowel in Nootdorp als Den Haag de 8-
vorm oefenen. Een link naar het filmpje dat ik een paar jaar geleden heb opgeno-
men:https://youtu.be/wk_Ir0W9TfE Een prachtige uitvoering vanaf de rugzijde, die je mee kunt oefenen: 
https://youtu.be/MhWIIdVyWVs 

 

 

 

 

 

  

 Voorlopig privé trainingen buiten. 

  

 

Op maandag 1 februari wordt de les aangepast naar 
40 minuten per persoon vanwege de geldende regels 
van met niet meer dan met twee personen mogen 
sporten. Reserveren is die dag nodig. Vanaf maart kun 
je dan hopelijk weer gewoon mee komen doen zonder 
reserveren van 10.00-11.00 uur. 

Een buitenles kost 9 euro en staat los van het gewone 
programma. 

Volgende buitenles aan de Dobbeplas op maandag 1 feb. 10 uur. 

Chinees Nieuwjaar valt dit jaar op vrijdag 12 februari 2021 

Net als vorig jaar zal het Chinees Nieuwjaar aangepast en vooral in huiselijke kring gevierd gaan worden. 
Op dit moment staat er nog geen informatie op de officiële site van het Chinees Nieuwjaar in Den Haag: 

https://www.chineesnieuwjaar-denhaag.nl/ 

Culturele informatie over het jaar van de os staat op: 

Chinees nieuwjaar 2021. Datum, Informatie en tips over het jaar van de Os (bezoekchina.nl)  

Rechtsboven zie je twee foto’s van een bezoek aan Chinees Nieuwjaar in 2016. Hopelijk kan ook 
dat feest in 2022 weer wel gewoon gevierd worden. 

Winters momentje op 
16-1 in mijn tuin 
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