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T’ai Chi Dag door Stichting Activity Foundation
Stichting Activity Foundation organiseert jaarlijks in samenwer-
king met Sportclub F en F The Inner Way uit Sneek de T’ai Chi 
Dag in Oranjewoud om T’ai Chi en de effecten van T’ai Chi bij 
een breder publiek te introduceren. T’ai Chi is van oorsprong een 
Chinese meditatieve bewegingskunst. Wie naar een T’ai Chi be-
oefenaar kijkt, ziet deze langzame, vloeiende, afgeronde bewe-
gingen maken. Het lijkt op ‘zwemmen in de lucht’. T’ai Chi heeft 
een gunstig effect op de fysieke en mentale gezondheid. T’ai Chi 
vergroot de vitaliteit, waardoor de beoefenaar zich fitter voelt. 
Daarnaast is T’ai Chi gewoon leuk om te doen. Samen met ande-
ren. Op rustgevende Chinese muziek in een ontspannen sfeer 
kunt u op zondag 16 juli a.s. op de schitterende locatie in het 
Golden Tulip Tjaarda in Oranjewoud kennismaken met de ver-
schillende aspecten van T’ai Chi.

Stichting Activity Foundation vindt haar oorsprong als evene-
mentenafdeling voor Sportclub F en F The Inner Way. Het ge-
meenschappelijke goed van de initiatiefnemers was; vanuit de 
sterk hiërarchisch georganiseerde karatesport een vrije School 
voor Mentale en Maatschappelijke Ontwikkeling te bouwen. 
Daarbij is de combinatie van filosofie en daadkrachtige aanpak 
door vrijwillig(st)ers uniek in Nederland.

De Activity Foundation stelt zich ten doel maatschappelijke be-
trokkenheid, innerlijke ontwikkeling en sociale verbroedering 
te realiseren voor jong en oud. Voor de hele samenleving, van 
kansrijk tot kansarm. Als middel gebruikt de Activity Foundation 
daarbij de kracht van sport. Lichaam en geest komen er letter-
lijk en figuurlijk door in beweging. Daarom organiseert de Acti-
vity Foundation sportevenementen en ondersteunt het andere 
sportevenementen. Zo ook de jaarlijkse T’ai Chi Dag; maar ook 
Jeugdsportdagen, Trainingsweekenden etc.

Wat kunt u verwachten op de T’ai Chi Dag in Oranjewoud?
We beginnen om 10.00 uur met een kopje koffie of thee en een 
gebakje. Vervolgens gaan we aan de bosrand samen kennismaken 
met verschillende T’ai Chi onderdelen.
T’ai Chi ofwel Taiji – volgens de originele Chinese schrijfwijze – is 

een bewegingsleer die primair gericht is op het optimaliseren van 
de gezondheid van de mens. Het doel is – als je al van doelen kunt 
spreken – lichaam en geest met elkaar in overeenstemming te 
brengen. Wij noemen het ook wel ‘meditatie in beweging’. In T’ai 
Chi komen vijf verschillende grote stijlen voor. Tijdens de T’ai Chi 
Dag kunt u zich bekwamen in de Yang-stijl/vorm. De Yang-stijl/
vorm is één van de meest verbreide T’ai Chi stijlen in de wereld.

Een ‘vorm’ is eigenlijk een solo-oefening die bestaat uit een har-
monieuze, vloeiende, aaneenschakeling van natuurlijke bewegin-
gen die je zo langzaam mogelijk en met aandacht uitvoert. De 
stappatronen doen denken aan een soort choreografie. Als je 
naar een T’ai Chi beoefenaar kijkt, lijkt het net alsof deze ‘zwemt 
in de lucht’. Tijdens de T’ai Chi Dag oefenen we o.a. deze vorm 
groepsgewijs.

Naast het oefenen van de T’ai Chi Yang-vorm, besteden we tij-
dens onze  T’ai Chi Dag ook aandacht aan specifieke Chinese 
rek- en strekoefeningen ter stimulatie van de qi-circulatie en ter 
bevordering van de algehele gezondheid. Daarnaast is er ruimte 
voor Taijiwuxigong oefeningen. Dit zijn stilstaande oefeningen 
ter ondersteuning van uw gezondheid. Na een uitstekend ver-
zorgde, uitgebreide lunch bij Hotel Tjaarda staat er een ligmedi-
tatie op het programma.

Bent u op zoek naar meer balans in uw leven en een groter li-
chaamsbewustzijn? Op zoek naar betere coördinatie, groter 
evenwicht en meer lichaamskracht? Wilt u uzelf een fijn cadeau-
tje geven? Dan is deelname aan de T’ai Chi Dag wellicht iets voor 
u! 

Wat kost deelname aan de T’ai Chi Dag?
Deelname aan de T’ai Chi Dag kost:
•  € 50,00 donateurs/ vrienden van St. Activity Foundation / 

 leden Sportclub F en F
•  € 75,00 deelnemers TWG introductiecursus en introducees
•  € 90,00 niet-leden Sportclub F en F / donateurs/ Vrienden van 

St. Activity Foundation

10.00 - 17.00 uur
Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud



Wat levert deelname aan de T’ai Chi Dag u op?
Een gedegen kennismaking met de Chinese bewegingskunst T’ai 
Chi. Een dag lekker ontspannen, opladen en revitaliseren in een 
luisterrijke omgeving. De T’ai Chi Dag biedt u voldoende basis-
kennis en ervaring om van alle voordelen die T’ai Chi oplevert, te 
kunnen genieten.

Aanmelden?
U meldt zich aan door het inschrijfformulier volledig in te vullen 
en voor 10/7/2017 te retourneren aan Stichting Activity Founda-
tion via antwoordnummer 2425, 8600 VB Sneek (geen postze-
gel nodig).

Meer informatie?
U kunt meer informatie over ons vinden op www.activityfounda-
tion.nl. Voor extra vragen etc. kunt u contact opnemen via 0515-
432030 of via info@activityfoundation.nl. 

Wij bieden tijdens de T’ai Chi Dag de gehele dag gratis kinder-
opvang!

Inschrijfformulier 
Ja, ik wil me graag aanmelden voor de T’ai Chi Dag van 16 juli 2017.

Naam:  ...................................................................................................................................................Voorletters: ................................................................................................................................................................

Straat:  .................................................................................................................................................. nr.  ........................................................................................................................................................................................

Postcode:  .........................................................................................................................................Plaats:  ..............................................................................................................................................................................

Telefoon (privé):  .......................................................................................................................Telefoonnummer in geval van nood:  .............................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lunch:  Vegetarisch  Speciaal dieet:  

 Maakt gebruik van kinderopvang 

Naam kind: ....................................................................................................................................................   Vegetarisch/anders

Naam kind: ....................................................................................................................................................   Vegetarisch/anders

 Speciaal dieet/anders ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De schitterende T’ai Chi Dag wordt u aangeboden voor (uw keuze aankruisen  s.v.p.):
 € 50,00 leden Sportclub F en F / donateurs / vrienden v. St. Activity Foundation
 € 75,00 deelnemers TWG introductiecursus en introducees
 € 90,00 niet-leden Sportclub F en F / donateurs / vrienden v. St. Activity Foundation

Uw kinderen zijn van harte welkom. U kunt gebruik maken van de gratis kinderopvang. Per kind (maximaal 16 jaar) betaalt  u  € 25,00 
indien zij gebruik maken van de lunch en consumpties. Ik machtig hierbij Stichting Activity Foundation F en F The Inner Way éénmalig 
om:

  € ................. af te schrijven van:

IBAN: 

T.n.v: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Plaats: ..........................................................................................................................................................................................................Datum: .......................................................................................................................

Handtekening: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dit inschrijfformulier graag  - vóór 10/7/2017 - volledig ingevuld opsturen naar, of afgeven bij:

Stichting Activity Foundation p/a Lange Veemarktstraat 3 | 8601 ET Sneek | 0515-432030 | www.activityfoundation.nl | 
info@activityfoundation.nl | Stichting Activity Foundation | Antwoordnummer 2425 | 8600 VB Sneek |


