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Als het lesgeven in de sportscholen in december ook nog mag doorgaan, dan zijn de laatste lessen dit 
jaar op dinsdag 15 en zaterdag 19 december. Introducees kunnen er dit jaar helaas niet bij zijn, vanwe-
ge de ruimte in de zaal. We maken er wel een speciaal lesprogramma van. In Den Haag is iedereen 
van 10.00– 11.30 uur welkom. In Nootdorp is de eindejaarsles van 12.30 tot 13.30 en van 14.00-15.00 
uur. Vorig jaar konden we nog met zijn allen naast elkaar op de foto, dus hieronder nog even een terug-
blikje op vorig jaar. Hopelijk kunnen we in de toekomst ooit weer met elkaar op de foto, maar voor het 
zover is kunnen we nog ons geduld oefenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindejaarslessen op dinsdag 15 en zaterdag 19 december. 

  

 

We mogen in meerdere groepjes van vier buiten sporten, dus je hoeft je toch niet aan te melden als je van 
plan bent te komen. De mensen in de verzendapp zal ik een uur van te voren even appen of de les door-
gaat. Je kunt dat ook op de homepage van de website lezen. 

Hier volgt de officiële  link naar de Wu Qin Xi (vijf dieren) qigongserie van de Chinese Health Qigong 
Association: https://youtu.be/WKSLEDSHS-4 

Hier volgt een link naar deze Wu Qin Xi serie om makkelijk mee te kunnen oefenen: 
https://youtu.be/3W4ElPS_yEM 

Een link naar de sabel technieken uitgevoerd door een Shaolin atleet( met dank aan 

Maurits: https://www.youtube.com/watch?v=VZ-3UO2rbdM  

 

https://pijnacker-nootdorp.tv/video-leerlingen-krijgen-les-tai-chi-en-gigong/ 

Vijf dieren qigong ook in Nootdorp op het lesprogramma. 

Volgende buitenles aan de Dobbeplas op maandag 2 november 

Sabeltechnieken voor de gevorderden 

Link naar het filmpje van de les op Pijnacker-Nootdorptv.nl  
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