
Najaar 2015 
 
De afgelopen tijd heb ik een onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van het 

samenwerkingsverband Cirkel Noord, waar ik deel vanuit maak. Eind september is de rapportage 

hiervan klaar, later meer hierover. Vandaar een wat trage start wat betreft de verdere activiteiten, 

behalve de individuele sessies met kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die altijd doorgaan. 

Vaak worden activiteiten gepland omdat iemand met een vraag komt. Heb je ook een wens of 

verlangen om te werken met een bepaald materiaal, een bepaalde workshop, een dag 

familieopstellingen, een gezinsopstelling doen of met je gezin een gedenkteken maken, stel je vraag 

en ik zie wat ik met je vraag kan.  

 

Nieuw in de planning zijn de ochtenden Stilstaan en Schetsen. Na de ervaringen met de 

klankbordgroep voor mensen die hun partner verloren, nu een soortgelijke opzet, maar dan nu voor 

ieder die om balans in het leven te vinden en te houden een moment wil nemen in een kleine groep 

om stil te staan. We starten met tijd nemen om te komen bij wat op dit moment speelt. Dat wordt 

benoemd. Vervolgens komen de genoemde elementen terug in een oefening. Die loopt uit op het 

schetsen of anderszins verbeelden van wat opkomt. Voor zover gewenst is er ruimte om uit te wisselen 

met elkaar, een soort mindfull stilstaan en schetsen 

 

Inspiratie voor dit najaar gewenst 

Clara Velema  

 

Open Werkplaats lees meer  

voor ieder die een werkstuk wil maken 

vanuit eigen thematiek en proces 

data 2015:  9 okt, 6 nov, 4 dec. 

tijd:   13.00 - 16:30 uur 

groepsgrootte: max 4 personen 

kosten:   €75,--. 

 

3 daagse Workshop 

Gedenkteken maken lees meer 

Voor ieder die na een ingrijpend verlies behoefte heeft  

deze ervaring te markeren met een gedenkteken. 

data 2015:  21, 22, 23 okt. 2015 (herfstvakantie) 

tijd:   09:30 - 17:00 uur 

groepsgrootte: 2 a 4 personen 

kosten:   €450,-- , materialen in overleg, gedeeltelijke vergoeding mogelijk 

 

 

Stilstaan en Schetsen lees meer 

Op donderdagochtend van 10 -12u. op 

8 okt. - 29 okt. -  19 nov. - 10 dec. 

Kosten: € 225,- voor 4 keer 

 

Workshop Glasmozaïek 3D   lees meer  

De transparantie van glas, kleuren die door elkaar heen 

 spelen, lichtval, bouwen met brokstukken …..  

glas heeft iets fascinerends 

http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_OpenWerkplaats_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_3daagse_gedenkteken_maken_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Stilstaan2015_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Glasmozaiek_menu.htm


datum:     vr. 20 nov. 2015 

 

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.. 

 

Op stapel staat 

Bijscholing Familieopstellingen lees meer 

Voor mensen die de basis van het opstellen kennen en graag willen oefenen; zowel individueel werken 

met opstellingen, met een kleine groep en ook gezinsopstellingen. Er wordt geoefend met eigen 

materiaal en inbreng van cliënten. 

Data: Vrijdag 11 dec. - 15 en 16 jan. -  4 maart - 8 apr. 

Kosten: € 450,00 bij vooraf betalen. Per keer € 100,00 

Info: maak je belangstelling kenbaar en verdere info volgt 

  

 

Opgeven kan via Rituelenwerkplaats.nl 

Voor beide activiteiten is evt. vergoeding mogelijk 

 

Hartelijk welkom en groet, 

http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_familieopstellingen_bijscholing15_16_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/aanmelden.html

