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  ACTIVITEITEN 2015: 

 

 

•  NATIONALE SPORTWEEK 

2015  

woensdag 22 april 

sportzaal ‘De Sprong’  

Aanloop 1, Middelburg 

19.30- 21.00 uur  

 

•  WERELD TAI CHI DAG 

ANTWERPEN 

 Zaterdag 25 april 2015 

Steenplein, Antwerpen 

10.00-16.00 uur 

 

 

•  LAATSTE ZAALTRAINING 

 Woensdag 13 mei 2015 

 

 

•  HOLLANDSE HOEVEDAG 

GOES 

zaterdag 16 mei 2015 

Kattendijksedijk 23, Goes 

 

 

•  SOUTHPARK FESTIVAL 

MIDDELBURG 

 Zaterdag 20 juni 2015 

Meiveld, Middelburg 

13.00 – 17.00 uur 

 

 

•  WORKSHOP MULTIPLAY 

VERDIEPING 

 Zondag 14 juni 2015 

sportzaal ‘De Sprong’  

Aanloop 1, Middelburg 

10.00- 13.00 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 7 maart werden we weer 

hartelijk ontvangen door Jaap in zijn 

leslokaal op de nieuwe locatie van de 

Deltaschool. Zelfs met gebak 

vanwege zijn verjaardag….! 

Met slechts 8 leden werd het toch een 

dynamische vergadering met veel 

betrokkenheid en goede ideeën van 

allen! 

Uiteraard hebben we afgesloten met 

gezellig samenspelen in de gymzaal, 

onder het genot van een hapje en 

drankje…. 

Op naar de volgende vergadering! 

 

ALV Jaarvergadering 2015 
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Sportkennismakingsles ‘t Vierschip 

Op uitnodiging van ‘Middelburg in Beweging’ hebben we een les 

verzorgd voor groep 7 & 8 van basisschool ’t Vierschip in Arnemuiden.  

 

Op een koude winderige vrijdag begin februari zijn Ko, Liesbeth, Helmi, 

Anna-Lies, Marianne en Maya verwelkomd door een CIOS stagiaire 

Marquerite de Neve. Marquerite is een fervent sportster, maar van TBB had 

ze echter nog nooit gehoord. Ze moest dus even bijgepraat worden over 

Taiji  Bailong Ball ! 

Midden in de griepgolf dachten we minder leerlingen te zien dan was 

opgegeven….maar met slechts 1 griepafmelding kwamen 30 leerlingen en 2 

juffen op de fiets vanuit het dorp naar de sporthal. 

We hebben deze les van een uur allen als zeer leuk en vrolijk ervaren. De 

kinderen waren enthousiast, luisterden goed en wilden graag leren! Een van 

de leerlingen kwam na de les nog melden hoe leuk ze het had gevonden en: 

“dat haar Chinese tante vast erg trots op haar zou zijn!”  
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NATIONALE SPORTWEEK 2015 

De Nationale sportweek vindt dit jaar plaats van 18-25 april. We doen weer mee met een gratis instuif met 

wederom het thema: Wie neem je mee?....dus:. KOM JE OOK EN NEEM JE WEER IEMAND MEE?? 

Woensdag 22april 

19.30-21.00 uur 

Sportpark ‘De Sprong’, Aanloop 1 (voorheen Breeweg 96), 4335 AS Middelburg 

 

WERELD TAI CHI DAG ANTWERPEN 

Na een aantal jaren in Biervliet te hebben meegedaan met de wereld Tai Chi dag hebben we dit jaar de uitnodiging 

uit Antwerpen aangenomen! http://www.wtqdantwerpen.be/  

Hier wordt de Wereld Tai Chi dag voor de 8
ste

 keer georganiseerd. Een ontspannen dag boordevol gratis 

workshops en demonstraties.  

Zaterdag 25 april 2015  

10.00-16.00 uur 

Steenplein, Antwerpen 

 

Klik hier voor het volledige programma…>>> 

Klik hier voor de routekaart…>>> 

 

HOLLANDSE HOEVEDAG 

Dit jaar ook een evenement in Goes! We hopen deel te nemen aan de Hollandse Hoevedag, als er een geschikt 

plaatsje te vinden is om te spelen. 

zaterdag 16 mei 

verdere gegevens zijn nog niet bekend. 

 

SOUTHPARKFESTIVAL  

Na een jaartje afwezigheid, zijn we dit jaar ook weer uitgenodigd voor het Southparkfestival in Middelburg. Daar 

hebben we al heel wat jaartjes meegedraaid….het concept zal in grote lijnen hetzelfde zijn als andere jaren. Lekker 

spelen met jong en oud ergens op de grasvelden van het Meiveld. 

Zaterdag 20 juni 

13.00-17.00 uur, een demo om plm. 15.00 uur 

Meiveld, Middelburg kaart…>>> 

 

Klik hier om naar de website van het festival te gaan…>>> 

Komende activiteiten… 

http://www.wtqdantwerpen.be/
https://taijibailongballverenigingnederland.files.wordpress.com/2015/04/wtqdantwerpen2015.pdf
https://www.google.be/maps/dir/51.22232,4.3971685/@51.222184,4.3974006,19z?hl=nl
https://www.google.com/maps?ll=51.487548,3.619199&z=16&t=m&hl=nl&gl=NL&mapclient=embed&cid=14896735842323654381
http://www.southparkfestival.nl/
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Workshop ‘Verdieping Multiplay’ 

Voor het eerst dit jaar werd er een workshop ‘Verdieping Multiplay’ georganiseerd. Deze is bedoeld voor diegene die 

nog net iets meer aandacht wil voor de uitvoerings- en speltechnieken van het Multiplay. Fijn was het om in ‘De 

Sprong’ te kunnen spelen, daar hadden we 3 velden ‘op ware grootte’ tot onze beschikking.  Deze eerste keer hebben 

we ‘slechts’ 8 technieken doorgenomen….en toen waren de 3 uren alweer om! De overige technieken en het 

toepassen in het spel komen dan in een vervolgworkshop aan de beurt!  

Zondag 14 juni 

10.00-13.00 uur 

Sportpark ‘De Sprong’, Aanloop 1 (voorheen Breeweg 96), 4335 AS Middelburg. Kaart…>>> 

Klik hier voor de foto’s van de vorige workshop…>>>> 

 

Inktcartridges/Toners inzameling 

Het inzamelen van de cartridges en toners is reeds in volle gang! Er staat een héle grote doos, maar de bodem is nog 

niet bedekt…..Wil je alsjeblieft EERST CHECKEN en dan pas inleveren?  

http://taijibailongballverenigingnederland.wordpress.com/cartridges-toners/

 
Grote Clubactie 2015        
Er zijn alweer 150 loten ingekocht voor de Grote Clubactie. Door dit voor 31 mei te regelen maakt de vereniging ook 

kans op één van de geldprijzen uit het prijzenpakket t.w.v. € 5.000,-! 

De definitieve verkoop start op 19 september, maar je kunt natuurlijk alvast beginnen met kopers te  porren!  

 

Promotie in publicaties diverse organisaties?       
Wie wil er een ‘promotie’stukje schrijven over ‘zijn/haar sport: Taiji Bailong Ball’ voor de publicaties van 

bijvoorbeeld CZ-groep, ZLM magazine, Rabobankblad etc. ? 

 

OPROEP!!!! 
 

Wie heeft er een stevige (canvas) tas voor het vervoeren van de grondplaten van de TBBVN-
vlaggen? Afmeting van de platen is 40x40 cm. 

 
VAKANTIEDATA 
 

Laatste training zaal: woensdag 13 mei 

Vanaf 20 mei t/m 15 juli om 19.30 uur:  3 x Goes (Omnium; 20 mei, 10 juni, 1 juli) en  

      6 x Middelburg (Markt; overige weken t/m 15 juli). 

 Zomerstop: vanaf 22 juli.  

Start: 2 september buiten in Middelburg op de Markt, waarna we op 9 september weer de zaal in gaan. 

 

Ook dit jaar zijn we weer actief tijdens 
de Nationale Sportweek! 

 

https://www.google.com/maps/place/Aanloop,+4335+AT+Middelburg,+Nederland/@51.4952003,3.5945934,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c4972cf6aa5437:0x763bc2aa055ff4b5?hl=nl
https://taijibailongballverenigingnederland.wordpress.com/2015/03/29/workshop-multiplay-deel-1/
http://taijibailongballverenigingnederland.wordpress.com/cartridges-toners/
http://taijibailongballverenigingnederland.wordpress.com/cartridges-toners/

