
 

 

 

Workshops 

 

6 november  

13.45-14.45 uur 

  

 

 

Inschrijving bij de vieringen van  
22|23 oktober en 29|30 oktober  
of door een e-mail te sturen naar 
m.a.vanbokhoven@hotmail.com 
Geeft u dan een eerste en tweede 
voorkeur aan, voor het geval een 

 workshop vol is.
 

 

 

 
 

Luisteren naar 

verhalen 

Vluchtelingen vertellen verhalen.. in het 

Nederlands. Ahmad maakt daar wat muziek 

bij op een Oosterse fluit. Voor volwassenen.  

DEZE WORKSHOP IS VOL 
 

 

 

      Cupcakes  

      versieren 

Samen cupcakes versieren. Trudie van Lexmond, 

die de workshop begeleidt, zegt dat de verhalen 

dan vanzelf komen. Voor kinderen en grote 

mensen. 
 

 

 

Balfolk Balfolkdansers Anita en Wilco verzorgen een 

uur heerlijk dansen. Wilco en Anita maken 

een programma met rij- en kringdansen, 

geschikt voor alle leeftijden. 

Meenemen: makkelijke schoenen met 

gladde zolen.  
   
 
 
 

Kundalini 

yoga  

 
 

 

 Vergroot je bewustzijn door Kundalini Yoga & meditatie, met ademhalings- en 

fysieke oefeningen en mantra’s. Neem de tijd om naar binnen te keren en je 

innerlijke kracht te (her)vinden. 

Kundalini Yoga is geschikt voor iedereen die bewust kan ademen en in de 

juiste richting kan meebewegen. Je voelt meteen effect door toegenomen 

ontspanning, vitaliteit en alertheid waardoor je meer eenheid, rust en geluk 

ervaart in jezelf en in je omgeving. 

Deze les van 60 minuten wordt aangeboden door Hanneke Hoitink, zij geeft 

les en weekendworkshops in Amsterdam bij Kundalini Oases.  

 

DEZE WORKSHOP IS VOL 
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Sokratisch  

Gesprek 

De workshop filosofie probeert in een uur kennis te 

maken en te oefenen met de methode van de Griekse 

filosoof Sokrates om consensus te vinden in lastige en 

elementaire vragen: wat kun je bezitten, is eenvoud 

beter, waar moet je voor staan, kun je zeggen wat je 

bedoelt? We gebruiken de stappen in de sokratische 

methode om in kleine groepjes ons eens flink achter de 

oren te krabben.  DEZE WORKSHOP IS VOL 

 
   
 

 

Drum circle  

World percussie 

Muziek maken in het NU. We improviseren 

met behulp van vele muziekinstrumenten. 

Voor groot en klein. 

 

 

 

Animatiefilmpje 

 tekenen

Een verhaal vertellen door een animatiefilm 

te maken. Gosja begeleidt de workshop. 

Voor tekenaartjes (7-12 jaar) die eens willen 

kennismaken met animatie. Kids hebben 

voorrang. 
 

 

 
 

Tekenen  

Schilderen 

 "Uurtje creatief op papier - workshop tekenen en schilderen met 

diverse technieken." 

Er zijn twee mogelijkheden: teken of schilder je overbuurman of 

buurvrouw of het stilleven op tafel. Ondersteuning van Vincent 

Elemans en Kitty Vreeburg. 

Voor materiaal wordt gezorgd. Wil je zelf je (kleur)potloden 

meenemen, dan kan dat natuurlijk ook. 

DEZE WORKSHOP IS VOL 

 
 

 

Meditatief  

zingen 

Met Jeannette van de Beld kunt u mantra zingen. 

De Hebreeuwse godsnamen worden gezongen 

met daartussen meditatieve stiltes. Voor zoekers 

van de zachte klanken van muziek. 

DEZE WORKSHOP IS VOL 

 


