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Ouverture in Cordium 

ZONDAG 6 SEPTEMBER 

-   AANDACHT EN VERWENNEN   - 
 Workshops voor kleine groepen  
 
 
 

 
Verwenworkshops in de kleine groepsruimte 

 

Laat je eens goed verwennen in de kleine groepsruimte. Hier kun je kennismaken met een groot scala 
aan disciplines die je helpen in contact te komen met jezelf. Ontspanning, aandacht, intuïtie en contact 

staan centraal in deze ruimte. 
 
 

 

10.00 – 
11.30 

Meditatief 
verwenconcert: 
Sabine Veerman en 
John Pijnenburg 

Tibetaanse 
Klankschalen  

Ontspanning, verstilling en verdieping d.m.v. klank. Voel en ervaar 
hoe je geleid wordt in meditatieve stilte en hoe de trilling van 
Tibetaanse klankschalen én van zang resoneren met je totale Zijn. 

 

11.30 – 
12.30 

Bio-release 
massage 
Elsbet Hazewinkel 

 

Aandacht 
voor je 
lichaam 

In de cursus leer je  hoe je een ontspannende of vitaliserende 
massage kunt geven. 
 
In deze workshop is er aandacht voor je lichaam met zacht 
lichaamswerk, contact en aanraking.  

 

12.30 – 
13.30 

MindfulFamily 
Karin van Usen 

 

Aandacht 
voor jezelf, 
elkaar en het 
moment 

"In de workshop MindfulFamily maken ouders en kinderen samen 
kennis met mindfulness. Mindfulness kan je helpen om meer rust 
in jezelf te vinden en geeft je handvatten om met drukte en 
prikkels om te gaan. Dat doe je met een instrument dat je eigenlijk 
altijd met je meedraagt en op kan roepen: aandacht.  " 

13.30 – 
14.30 

Holistic Pulsing 
Sietse de Jager 

 

Ontspanning 
op dieper 
niveau 

Door de ontspanning die ontstaat tijdens het pulsen kunnen 
spanningen op een steeds dieper niveau worden losgelaten 

 

14.30 – 
15.30 

Mindfull, meditatie 
en beweging  
Marion de Goeij 
Obers  

 

Wat betekent 
stilte? 

'Stilte is niet de afwezigheid van iets, maar de gewaarwording van 
alles' 
 
In deze korte workshop word je uitgenodigd om te ontdekken en 
te ervaren wat aandacht en stilte voor jou kan betekenen. 

 

15.30 – 
16.30 

Intuitieve 
Waarneming 
Maria Rotte en 
Adrienne Haakman 

 

Maak ruimte 
voor jouw 
intuïtie 

Enkele meditatieve ervaringsoefeningen, waarin je innerlijk 
ruimte maakt voor jouw intuïtie. Met  bewuste aandacht jouw 
eigen signalen gaan opmerken. Vanuit een open houding zonder 
veel verwachting.        

 

 


