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Lesprogramma in Den Haag 

In het eerste lesuur op maandag van 18.45 -19.45 uur verdiepen we in het qigonggedeelte van de les de 
shibashi serie 2 en we zullen ook sommige qigongoefeningen van shibashi serie 1 en 2 met de taijibang uit-
voeren. Daarna beoefenen we de taijibangvorm deel 1 en 2 en verdiepen we de 24-vorm.  

Van 19.50 -20.00 uur herhalen we kung fu waaier 1 en 2.  

Van 20.00 -20.15 uur gaan we deel 3, het martial artsgedeelte met de taijibang leren. Als je tot nu toe alleen 
het eerste lesuur meedoet, kun je als je dat wilt, vanaf september tot 20.15 uur meedoen. Je kunt ook een 
paar keer uitproberen of je het wel leuk vindt het martial artsgedeelte te leren.  

Van 20.15 -20.30 beoefenen we de 42-taijizwaardvorm, waarvan we een groot deel voor de zomervakantie 
hebben geleerd. Het lesgeld is, door de meesten, al betaald t/m 7 oktober, dus daarna hoeft pas de nieuwe 
lessenserie te worden betaald. 

Het nieuwe schooljaar in Nootdorp 
Er wordt druk gewerkt in het gebouw voor de start op 1 september van ‘CulturA & Zo’. Bibliotheek Oostland 
zal ook in het gebouw gehuisvest worden, evenals enkele activiteitenorganisaties. In november komt er een 
feestweek, waar wij ook een bijdrage aan zullen leveren. Op de deur komen de logo’s van de deelnemende 
partijen, dus het logo van onze school ‘Mrs Yin & Mr. Yang’ komt er ook te hangen. 

 De lestijden zijn hetzelfde gebleven: dinsdagmiddag van 12.30 - tot 13.30 uur en het tweede lesuur van 
14.00 -15.00 uur. Het merendeel van de leerlingen gaat door met de nieuwe lessenserie die 24 september 
start. Er zullen wat nieuwe leerlingen instromen, die zich inmiddels hebben aangemeld voor een proefles. 

In het qigonggedeelte van de les gaan we in september de shibashi serie 2 herhalen en we zullen ook som-
mige van deze qigongoefeningen met de taijibang uitvoeren. Daarna herhalen we de taijibangvorm deel 1 en 
2 en starten we met de 24-handvorm. Het lesgeld van de tiendelige serie die t/m 17 september door loopt, is 
door de meesten al betaald. Vanaf 18 september hoef je pas de nieuwe lessenserie te betalen. 

  

 

Start nieuwe taiji schooljaar vanaf maandag 9 september. 

Artikel op www.pijnacker-nootdorp-actueel.nl door Paul Houkes 

 

 

Langzame, ont-

spannen en 

vloeiende bewe-

gingen: dat is 

wel het beeld 

dat veel mensen 

hebben van tai 

chi. Maar 

waarom je dat 

zou doen, wat 

de zin er van is 

en hoe je deze 

Chinese bewegingskunst precies beoefent: dat zie je aan de buitenkant niet zo goed. Tai chi en qi gong-docent Nel van 

Biezen geeft daarom in deze zomer elke zaterdagochtend gratis kennismakingslessen bij de Dobbeplas in Nootdorp, 

voor iedereen die maar komen wil. 

En daar is veel belangstelling voor, vertelt Nel, “al zit het wel tegen met het weer, met alle wind en regen van de laat-

ste tijd. In principe gaat het gewoon door, maar als het te heftig is lukt dat natuurlijk niet. Op een van de zaterda-

gen waarop het normaal weer was kwamen er meteen 27 mensen. Hartverwarmend.” De gratis lessen in de zomer 

geeft Nel van Biezen al heel lang, maar dan in het Zuiderpark in Den Haag. Ze woont nu twee jaar in Nootdorp en 

daarom wilde ze ook wel eens uitproberen of er hier ook belangstelling voor was. En dat bleek inderdaad zo te zijn. 

“Er komt een gemengd gezelschap: leerlingen, bekenden van mij en vooral mensen uit Pijnacker-Nootdorp die wel 

eens willen ervaren of het wat voor hen is. Daarom is de les ook zo opgezet dat iedereen mee kan doen, ook als je nog 

nooit iets met tai chi of qi gong hebt gedaan.(…) 

Maurits, heel 
erg bedankt 
voor het geven 
van zomertrai-
ningen in het 
Westbroekpark! 
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