
2015 > 2016 

Het vinden van de danslijn 

 
De afgelopen tijd was het in ons leven als gezin vol van tegenstrijdigheid: middenin een maand waar 

voor ons twee belangrijke mensen overleden, had ik de verdediging van mijn scriptie, als slot van het 

onderzoek naar de werkzaamheid van het samenwerkingsverband Cirkel Noord. 

Het was een wonderlijk mooie ervaring dat te midden van dood en verdriet deze dag toch feestelijk 

werd. Na het slagen was er een klein etentje met een bont gezelschap van kinderen, collega’s, 

vrienden en familie. We stonden met elkaar stil bij zowel het leven als de dood. Het één sloot het 

ander niet buiten, het was er beiden. Dat deed zo goed. 

In relatiesessies kennen paren van mij de uitdrukking: het gaat erom met elkaar de danslijn te vinden, 

dat is heel iets ander dan een flauw compromis. 

Misschien is dat met dood en leven ook wel zo. Als we in staat zijn te ‘Dansen met de doden’ we in 

onszelf de danslijn vinden op het scherp van de snede, het leven meer wordt dan een compromis 

tussen wat zich aandient, verplichtingen en eigen keuzeruimte. 

 

We wensen je voor de feestdagen en 2016 jouw danslijn toe 

Clara Velema en Jan Jelsma 

 

De ochtenden Stilstaan en Schetsen waren een succes. Had je hier graag aan mee gedaan maar kun 

je ’s morgens niet dan nu goed nieuws: Deze keer staan ze op de namiddag gepland.  

Op verzoek zijn er wat extra Open werkplaatsen. De workshop Glasmozaïek 3D zit bijna vol.  

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

proces een gedenkteken te maken na verlies.  

De eerste trainingsdag Familieopstellingen werd als leerzaam en waardevol ervaren. Op deze dagen 

kan apart worden ingetekend en er wordt gewerkt vanuit de directe leervragen van de deelnemers. Zie 

voor meer info het programma hieronder. 

 

Programma  

 

Open Werkplaats lees meer  

voor ieder die een werkstuk wil maken 

vanuit eigen thematiek en proces 

data 2015:  vr. 23 jan., 12 febr., 11 mrt., 

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

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 2016:  22-24 febr. 2016 (voorjaaarsvakantie) 

tijd:   09:30 - 17:00 uur 

groepsgrootte: 2 a 4 personen 

*kosten:   €450,- , materialen in overleg 

 

 

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


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 

 

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  

 

Opgeven kan via Rituelenwerkplaats.nl 

* Voor deze activiteiten is gedeeltelijke vergoeding mogelijk 

 

Hartelijk welkom en groet, 

http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Stilstaan2015_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_Glasmozaiek_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/act_familieopstellingen_bijscholing15_16_menu.htm
http://www.rituelenwerkplaats.nl/aanmelden.html

