
Najaars Nieuws 2014 
 
Hoewel mijn lijf nog graag een beetje vakantie blijft houden, draait  
mijn hoofd op volle toeren. Zo ontstaat de spanning voor een nieuwe  
start  met allerlei plannen voor dit seizoen.  
In het programma nieuwe activiteiten als: een groep voor partnerverlies  
genaamd Klankbord en een workshop op zondagmiddag speciaal voor  
tieners Jezelf ontdekken met scherven. De workshop Glasmozaïek 3D  
is er weeren elke maand een keer Open Werkplaats. 
Op verzoek kunnen Familieopstellingen worden gepland, zowel in een  
groep als individueel. 
Ook de driedaagse Gedenkteken maken wordt naar belangstelling  
georganiseerd met een kleine groep. >> lees meer Agenda site 
 
Wat betreft trainingen heb ik de laatste tijd veel op verzoek en op  
maat gedaan. Vandaar dat ik een indruk geef van mogelijkheden: 

       Beeldende werkwijzen in rouwbegeleiding en therapie 
       Grenswerk  
       Rituelen in rouw 
       Coaching in acute verliessituatie op school of instelling 
       Lessen rond verlies 
       Systemisch begeleiden 
       Leertherapie 

 
 

Agenda 
 

Workshop voor tieners 
Jezelf ontdekken met scherven >> 
Lekker aan de slag met kleur, lijn en scherven. En ondertussen  
onderzoeken wat nu echt jouw vorm is, wat er ontstaat als jij  
gaat fantaseren en verbeelden. 
datum: 12 oktober 
tijd:  12.00 - 16:00 uur 

kosten: €55,-- incl. materialen, koffie/thee, incl. lunch.  
 
 
Groep partnerverlies 
Klankbord >> 
Een veel gehoorde moeite bij verlies van de partner is het missen van  
het klankbord thuis… dat gewone thuiskomen bij elkaar …..  
data:  4 bijeenkomsten van 2 uur op donderdag 2/10, 16/10, 6/11, 20/11 
tijd:   10.00 - 12 uur 
kosten:  € 225,-- voor 4 keer 
 
Workshop  
Glasmozaïek 3D >> 
De transparantie van glas, kleuren die door elkaar heen spelen, lichtval, 
bouwen met brokstukken ….. glas heeft iets fascinerends 
data:   vrijdag 7 november 2014 
tijd:   13.00 - 16:30 uur 
kosten:  €58,-- incl. basismaterialen, koffie en thee, voor het glas wordt  
  afhankelijk van het gebruik en de eigen bijdrage in glas, een prijs bepaald 
 
Open Werkplaats >> 
voor ieder die een werkstuk wil maken 

http://www.rituelenwerkplaats.nl/activiteiten.html
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Jezelf2014_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Klankbord2014_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Glasmozaiek_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_OpenWerkplaats_menu.htm


vanuit eigen thematiek en proces 
data:   vr. 19 sept, 17 okt, 21 nov 
tijd:   13.00 - 16:30 uur 
kosten:  €75,--. 
 
  
Clara Velema 
www.rituelenwerkplaats.nl 
Rituelen is spelen is doen 
Rituelen markeren een gebeurtenis en geven betekenis  

  

 

http://www.rituelenwerkplaats.nl/

