
De agenda voor een vers jaar  
 

De in december verzonden agenda 2016 heeft nog wat wijzigingen ondergaan: 

 

Bij de workshop Glasmozaïek 3D zijn voor laatboekers nog een paar plaatsen beschikbaar.  

De tweede trainingsdag Familieopstellingen staat gepland op zaterdag 16 januari. Je kunt nog 

meedoen!  

De bijeenkomsten Stilstaan en Schetsen staan nu op de donderdag namiddag gepland en starten 4 

februari.  

Bij de Open werkplaatsen is de datum in februari gewijzigd van 12 naar 26.  

Er staat voor de voorjaarsvakantie een 3daagse Gedenkteken maken gepland om in een intensief 

proces een gedenkteken te maken na verlies. De data zijn gewijzigd!! 

Hieronder het programma op een rij: 

 

Programma  

 

Workshop Glasmozaïek 3D   lees meer 

De transparantie van glas, kleuren die door elkaar heen 

spelen, lichtval, bouwen met brokstukken …..  

glas heeft iets fascinerends 

datum:   vr. 15 jan. 2016 

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. 

 

Trainingsdagen 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: za. 16 jan. -  vr. 4 maart - vr. 8 apr. 

Kosten: € 115,- per keer, inschrijving per keer mogelijk 

Accreditatie: SKB  

 

Stilstaan en Schetsen lees meer 

Een moment van rust en verbeelden  

Voorstel is te verplaatsen naar eind van de middag.  

Heb je belangstelling maar is een ander moment beter, laat het weten. 

Data: 4 febr. - 25 febr. - 17 mrt. - 7 april 

Tijd: donderdagmiddag van 15.30 -17u.  

*Kosten: € 150,- voor 4 keer 

Gedeeltelijke vergoeding mogelijk 

Groepsgrootte: 4 a 6 deelnemers 

 

Open Werkplaats lees meer  

voor ieder die een werkstuk wil maken 

vanuit eigen thematiek en proces 

data:   vr. 23 jan., 26 febr.(gewijzigd!), 11 mrt., 

  25 mrt., 22 apr., 20 mei, 17 juni. 

tijd:   13.00 - 16:30 uur 

groepsgrootte: max. 4 personen 

*kosten:  €75,- 

http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Glasmozaiek_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_familieopstellingen_bijscholing15_16_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Stilstaan2015_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_OpenWerkplaats_menu.htm


 

3 daagse Workshop   

Gedenkteken maken lees meer 

Voor ieder die na een ingrijpend verlies behoefte heeft  

deze ervaring te markeren met een gedenkteken. 

data:   29 febr.- 2 maart 2016 (voorjaaarsvakantie) 

tijd:   09:30 - 17:00 uur 

groepsgrootte: 2 a 4 personen 

*kosten:  €450,- , materialen in overleg 

 

Opgeven kan via Rituelenwerkplaats.nl 

* Voor deze activiteiten is gedeeltelijke vergoeding mogelijk 

 

Hartelijk welkom en groet, 

http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_3daagse_gedenkteken_maken_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/aanmelden.html

