
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wereld Tai Chi Dag 26 april 2014  
Park de Weezenlanden in Zwolle, van 10.00-16.00 uur. 

  
Een jaarlijks terugkerend gratis evenement om mensen van alle leeftijden kennis te laten maken 
met Tai Chi Chuan. 
Tai Chi is een fysieke en mentale training, de Chinese sport heeft een aantal vormen, ook waaier 
en sabel komen voor. Tai Chi is goed voor je gezondheid, zelfverdediging en zelfontwikkeling. 
Wereldwijd zijn er 60 miljoen beoefenaars, en toch is het nog vrij onbekend bij velen. 
Met veel enthousiasme en universele inspiratie, zorgt Judith van Drooge dat in Zwolle en omstreken 
steeds meer mensen deelnemen aan een vorm van Tai Chi.  
Zij is rijkserkend leraar ‘Martial arts’ en genomineerd voor de wereldtitel.  
Voor de 12e keer organiseert zij  de Wereld Tai Chi Dag. 
Haar leven is Tai Chi en zij draagt haar kennis en praktische toepassing in het dagelijkse leven over 
tijdens haar lessen. Haar oudste leerling is 80 jaar en geniet van de bewegelijkheid die zij mede 
door de oefeningen behoud. 
  
26 april begint het festival om 10.00 uur met demonstraties en workshops die elkaar ieder half uur 
afwisselen. De bezoekers van alle leeftijden worden aangemoedigd en uitgenodigd om deel te 
nemen. Niet alleen mensen die al bekend zijn met Tai Chi, maar ook passanten die het eens willen 
ervaren. Het doel is niet om de oefeningen ‘goed’ te doen, maar met aandacht en vanuit je eigen 
mogelijkheden. 
Je kunt o.a. meedoen aan de volgende workshops, Tai Chi Chuan, Tai Chi Boksen, Tai Chi 
Wapens (zwaard, stok, waaier), Chi Kung vormen en Pushing Hands. 
  
En er is een markt waar je elkaar ontmoet, bij een kopje thee of een spelletje Go. Er worden 
massages gegeven, je kunt het labyrint lopen en of je nu meedoet of kijkt, alles is mogelijk in deze 
‘Laat mensen stromen'....  
Wie wil nu niet even ontsnappen aan de drukte van 1e Koningsdag? 
Ervaar de zachte kracht van Tai Chi en maak op 26 april a.s., deel uit van de ‘Global Tai Chi Wave’. 
  
Jij bent van harte uitgenodigd om te komen. Bezoek de website www.wereldtaichidag.nl  voor een 
impressie. 
  
Tot ziens! 

 

 

http://www.wereldtaichidag.nl/


 

 
 
De Wereld Tai Chi Dag: ‘Laat mensen stromen’. 
Op zaterdag 26 april is Park de Weezenlanden Zwolle voor de twaalfde keer het toneel van de Wereld Tai Chi Dag. 
Op de laatste zaterdag van april komen mensen op verschillende plekken in de wereld samen om een golf van 
positieve energie in beweging te brengen. Wereldwijd beoefenen meer dan zestig miljoen mensen een vorm van de 
Chinese bewegingskunst Tai Chi. Jaarlijks trekt De Wereld Tai Chi Dag in Zwolle rond de 750 mensen. Het thema van 
de ‘Global Tai Chi Wave 2014 is: ‘Laat mensen stromen’.  
 
Tijdens het evenement in Zwolle worden belangstellenden uitgenodigd gratis kennis te maken met de Chinese 
bewegingskunst. Vanaf tien uur zijn er demonstraties van verschillende Tai Chi vormen zoals, Tai Chi Chuan, Tai Chi 
Boksen, Tai Chi Wapens (zwaard, stok, waaier), Chi Kung vormen en Pushing Hands. Deze worden afgewisseld met 
workshops waarin jong en oud de verschillende Tai Chi-vormen zelf kunnen uitproberen. Ook is er een markt waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, bij een kopje thee of een spelletje Go en waar je je lekker kunt laten masseren. 
Speciaal voor kinderen is er een labyrint en kun je sumoworstelen.  
 
Tai Chi is zowel een fysieke als een mentale training. De Chinese bewegingskunst/sport is goed voor je gezondheid 
en zelfontwikkeling, maar kan ook als zelfverdediging worden gebruikt. Doel tijdens het evenement ‘Laat mensen 
stromen’ is niet om Tai Chi-oefeningen ‘goed’ te doen, maar om volgens aloude Chinese principes met aandacht en 
vanuit je eigen mogelijkheden te bewegen.  
 
De wereld Tai Chi dag wordt gedragen door vele enthousiaste vrijwilligers. 

Een sprankelende Wereld Tai Chi Dag in het Park de Weezenlanden! 
De eerste beelden, zie dit filmpje voor een indruk en/ of een nageniet moment van de WTCD 2014 in Zwolle. 
Met dank aan alle workshop gevers; Judith van Drooge, Saskia van Noort, Roland van Sante, Mark van der Berg, 
Cesar Gonzalez, Hans Lauxen, Martijntje Goudsmit, Jonn van Schoot.  
Bedankt marktkraam houders; Voetreflex, Acupunctuur, Shiatsu, ChinLi massage, het draaiende wiel, Simple touch, 
Leef je gevoel, Sangha love, het Labyrint, EHBO rode kruis, Rawfood gebak, Tante Ans, Indy Truck, ’t Konkeltje. 
Hartelijk dank sponsors voor uw donatie met name; Tent en Event, Weleda, de Nixmeerhoeve 
Speciale dank aan alle vrijwilligers voor je inzet en positieve houding met name; Miny Huysmans, Janneke Vasse, 
Mirke de Kruijf, Judith Egberts, Steven Stoffer en voor de foto’s Robert Bosma, Gorgias Meijers.  
Stichting Gunga Din de Waterdrager;  Laat Mensen Stromen …. elke laatste zaterdag van april 

 

 



 


