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Waarvoor kom jij in beweging?
Van de redactie

Op 5 en 6 september a.s. opent Cordium Nijmegen het nieuwe seizoen met Ouverture 2015. Meer dan 60 professionals 
uit zingevende disciplines geven dit weekend vorm aan een gevarieerd en vermakelijk programma. 

Dat doen ze op basis van vijf thema’s: ‘yoga in de tuin’, ‘oost ontmoet west’, ‘risico nemen’’ , ‘raad en daad, ‘aandacht 
en verwennen’. Dit geheel wordt ondersteund met presentaties van Bibliotheek Gelderland Zuid, Poëziecentrum 
Nederland, een open podium en ‘art moving people moving art’.  Het programma start op zaterdag in de namiddag 
met een interactieve presentatie door ‘geef-econoom Robbert Vesseur. Je kunt gratis deelnemen aan de feestelijke 
activiteiten, de fantastische workshops en verrassende presentaties. Voor de (h)eerlijke hap en drank wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. 
 
Groei 
De Cordium Ouverture 2015 – afgestemd op body en mind –  is een schitterende gelegenheid om kennis te maken 
met een compleet aanbod van activiteiten voor persoonlijke groei én ontwikkeling van teamwork.  Bezoek nu www.
cordium.nl. Daar tref je nadere informatie en kun je je ook inschrijven voor de digitale Cordium Click. Met dit periodieke 
mini-magazine blijf je bewust op de hoogte. Deel onze uitnodiging: breng jezelf (met anderen) in beweging!

Zaterdagavond feestavond
Muziek, dans, lekker eten en be-
zinning. Dat is pas een festival! Kom 
zaterdag 5 september naar Cordium 
in Nijmegen en ga dansend de zomer 
uit! 

Om precies 17.00 uur gaan de deuren 
van Cordium open. De geuren van 
het heerlijke buffet van Margreet te 
Hietbrink komen je tegemoet. Om 
18.00 uur geeft  Robbert Vesseur een 
interactieve lezing. Hij gaat in op de 
boeiende keuzes die hij in zijn leven 
heeft gemaakt. 

Dansen
Daarna kun je kiezen voor deelname 
aan één van de drie (dans)workshops 

van deze avond: De workshop Ar-
gentijnse Tango, gegeven door Maryl 
Meeuwissen en Pieter van Gendt. 
liggen de accenten op passie en ver-
binding, luisteren en contact maken 
met je partner. Isabella Verbruggen 
geeft met Taste of Tarantella , een 
Italiaanse tint aan ritme en dans.  Laat 
je zeker door haar verrassen! Ben je 
meer geïnteresseerd in lichaamswerk, 
meditatie en eigen stem, doe dan 
Deep Listening met Sharon S. Stewart.  

Tussen  20.00 en 22.00 uur gaan de 
voetjes in alle vrijheid van de vloer 
met DJ Ton Kurstjens.

https://www.youtube.com/watch?v=vsyXblfwOcs
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Wil je ‘risico nemen’, maar 
houdt hoogtevrees je van die 
beslissing af? Geen nood, want 
de grote groepsruimte van  Cor-
dium is op de begane grond. 

Veel opmerkelijke groepsac-
tiviteiten  rondom het thema  
‘risico nemen’ spelen zich juist 
daar af.  Eén etage hoger in de 
massagekamer tref je Francis 
Welten met Postural Integration 
(diep bindweefselwerk). Jac-
queline Vastbinder zorgt voor 
interactie op het gebied van 
intimiteit, mindfulness en tantra.  
Wat kun je aan groepsactivitei-
ten verwachten? Jacqueline 
Vader presenteert ‘zeg ja te-
gen je nee’. Zij werkt met jouw 
nee’s als toegang tot authen-
ticiteit. Han Thörig verzorgt een 

interactieve lezing over passie-
vol en waarachtig zijn in leven, 
liefde en werk. Dan: (leren) 
masseren. Wim Sanders en Ire-
ne Schekemans introduceren 
een massagestijl die is ontwor-
pen om meer bewustzijn te krij-
gen van je lichaam en je seksu-
ele energie. Anna Timmermans 
en Achiel van Tienen doen ‘een 
rondje Venus – Mars’. In deze 
workshop staan   mannelijke en 
vrouwelijke energie centraal. 
Petra Arts en Meis Thewissen 
kondigen een sessie aan waar-
bij je vooraf niet weet waar je 
instapt: Vrouw!!!! En nou?? Tan-
ja König begeleidt ‘het verschil 
tussen gevaarlijk en spannend’. 
Daarbij wordt gegarandeerd 
met humor en spelvormen ge-
werkt.

“Jouw verhaal . Jouw zoektocht” 
Een achttal therapeuten en 
coaches staat 6 september 
klaar om op dat thema jouw in-
zicht te vergroten. Met raad en 
daad...

Bij Maryl Meeuwissen kun je te-
recht met vragen over voeding 
en dieetbegeleiding. Minke 
Koks gaat open in gesprek met 
inzet van bijzondere beeldkaar-
ten.  Laat je verrassen door wat 
er dan boven tafel kan komen.
Katrin Bange werkt voor vol-
wassenen die actief willen om-
gaan met hun klachten. Coach 
Paula van Daalen introduceert 
mindfulness in een proefles. 

Middag 
Wil je weten wat de ”Bos-
wijk-manier” is? Daarvoor kun je 

terecht bij Raymond de Haas. 
Hij ontvangt je met open hart 
en helpt je het hier-en-nu op-
recht gewaar te worden. Simo-
ne Lips ondersteunt je bij het 
ontwikkelen van aandacht en 
loslaten van patronen op basis 
van mindfulness.  
 
Waardevol
Met vragen over je werk, je le-
ven en je loopbaan kun je cre-
atief terecht bij Inge de Jong. 
Therese Strijbosch benadert 
dit thema vanuit een holistisch 
perspectief. Beiden helpen je 
onderzoeken wat waardevol is 
en waar belemmeringen zitten.

Yoga in kleurrijk groen in sa-
menwerking met yogaschool 
Ron van der Post. Maak op 6 
september kennis met diverse 
vormen van deze Indiase leer. 
 
Voor de vroege vogels start 
deze dag al om 8.00 uur. Bij-
voorbeeld met het dynamische 
Hatha Yoga, Kundalini Yoga of 
een meditatie. Na de les kun 
je deelnemen aan een heerlijk 
ontbijt

Levenskracht
Carolien Grooten geeft met Po-
wer Yoga een vervolg aan het 
Yogaprogramma. Zij gaat op 
zoek naar lichtheid. Wil je extra 
aandacht voor je rug, doe dan 
mee met Ans Seegers. Zij stemt 
daarop af met Hatha Yoga. 
Op de vraag ‘Wat is adem ha-

len?’ geeft Harriette Laurijsen 
met Prãnayama antwoord. Je 
zoemt in op het thema adem 
en levenskracht. Bij Monique 
Schoorl kun je je batterij weer 
opladen met Yin Yoga. Hierbij 
is specifiek aandacht voor de 
nieren. Na alle actie is er tijd 
voor een lezing. Ron van der 
Post deelt logica over onze fy-
sieke, mentale en emotionele 
klachten. 

Jongeren
Speciaal voor jongeren  geeft 
Carolien Slooff een workshop 
“In balans Uit balans”. Daarna 
kun je kennis maken met Ash-
tanga Yoga. Onder begelei-
ding van Kisanna Szabó kun je 
daarmee je lichaam versterken. 
Tot slot: Rust met Nidra Yoga 
van Els Klievink.

Reis door het lichaam. Inspire-
rende trainers begeleiden dit 
bijzondere ‘dagtochtje’ en ge-
ven verdiepend invulling aan 
het thema Oost ontmoet West. 

Irma van Tuil opent met Qi Neng 
Qi Gong. Maak speels kennis 
met deze Chinese bewegings-
leer die effectief is om jezelf te 
ontspannen. Frank Kouws en 
Heleen Arati-Bonte laten je de 
betekenis van ademen bele-
ven en leggen een relatie met 
de Aum.  De AUM – een fysieke 
uitdaging – is een uitnodiging 
om naar binnen te gaan en je 
bewuster te worden van jezelf 
en anderen. Daarna:  Gurdjieff 
dans met Genevieve van Beek. 
De movements bestaan o.a. uit 
derwisj dansen. Ze bevorderen 
harmonie tussen lichaam, geest 

en emoties.
Met Anita Kooij stem je letterlijk 
af op je innerlijke stem en die 
van je medezangers.  Daar-
naast levert zij ‘moeiteloze be-
weging’ op basis van contact- 
improvisatie. 

Chi
Resi Messelink neemt je mee 
in de sport die én martial is én 
zoveel te bieden heeft voor 
welzijn en gezondheid. Voel de 
energie die men ook wel als Chi 
duidt en ontdek hoe je in bewe-
gen kunt ontspannen. Ingrid ter 
Horst geeft met ‘stemcreatie’ 
klank aan wat er in jou leeft. 
Werken met je stem helpt je 
groeien in alertheid, openheid, 
expressie, spel en vrijheid. 

Aandacht. Verwennen. Het 
gaat om jou. 

In de kleine groepsruimte star-
ten  Sabine Veerman en John 
Pijnenburg met een meditatief 
verwenconcert. Kernwoorden: 
klank, ontspanning, verdieping.   
Met Elsbet Hazewinkel zet je 
de eerste stappen om te leren 
masseren vanuit rust en aan-
dacht.  Trefwoord: Bio-release. 
Voor ouders en kinderen zet Ka-
rin van Usen MindfulFamily op. 
Samen kun je meer bereiken.  

Holistic Pulsing is een wijze die 
helpend is bij loslaten van span-
ningen op een dieper niveau. 
Sietse de Jager gaat daarmee 
aan de slag.  Aandacht is hecht 
verbonden met Mindfulness. 
Marion de Goeij-Obers  verkent 

dit werkgebied van de stilte 
met meditatie en beweging. 
Jouw intuïtief vermogen krijgt 
meer ruimte bij Maria Rotte en 
Adrienne Haakman. Zij geven 
meditatieve oefeningen vanuit 
de Intuïtieve waarneming. 

In de Terraskamer kun je indi-
vidueel terecht. Christa van 
Oosten laat je kennis maken 
met acupunctuur. Ilse Houwink 
verdiept met Ayurveda, een 
leer der zelfgenezing.   Lea Hüt-
ter-Quaas gaat met Reiki aan 
de slag. Wil jij extra aandacht 
voor jouw energieniveau? 
Adrienne Haakman doet een 
healing. Namens stichting Cal-
darium geeft Gerrit Jonker mas-
sages op maat en werkt Bally 
van den Goor met haptono-
mie. 

Beweging. Wat een werkveld. Er 
is zelfs beleid gemaakt om Ne-
derland in beweging te krijgen. 
In Cordium is beweging all in-
clusive. Van body tot mind. 

Daarbij komen alle soorten ener-
gie vrij. In verwerkende gesprek-
ken, in sessies waar het aankomt 
op ontspannen, of in bijeenkom-
sten waar je je bepaalde vaar-
digheden kunt eigen maken. Je 
wordt respectvol uitgenodigd 
en spelenderwijs bewogen. 

Voor spelen en verdiepen is dit 
jaar ‘het podium’ toegevoegd 
aan de Ouverture. In dit ver-
band tref je bij binnenkomst en 
in de foyer je een aantal opmer-
kelijke presentaties. Net als vorig 
jaar wordt je in de gelegenheid 
gesteld om een zin van je leven 

trekken en je te bekwamen in 
de Boulabance van Hans Wee-
ren. Zijn vertrekpunt is: art mo-
ving people moving art. 

Bibliotheek Gelderland Zuid en 
Poëziecentrum Nederland spre-
ken je aan om (samen)schrij-
vend te bezinnen. Zij worden 
vertegenwoordigd door Hava 
Guveli en Jan van Avezaath. 
Creatief ontwerper Marc Pieters 
verrast met een werkvorm rond-
om zijn boek ‘Tij, leven binnen 
de architectuur van beweging’. 
Filosofisch practicus Esther van 
Raaij doet gespreksrondes op 
basis van vragen die jou en het 
publiek bezighouden. De foyer 
is ook het podium voor wie ge-
woon even wenst bij te komen, 
voor eten en drinken en natuur-
lijk de ontmoeting.   

https://www.youtube.com/watch?v=_GHA_YvAaTs
https://www.youtube.com/watch?v=dT44S7LyaYk
https://www.youtube.com/watch?v=dT44S7LyaYk 
 https://www.youtube.com/watch?v=lNsdQyV5b_w
https://www.youtube.com/watch?v=v5VTiuSyINA
https://www.youtube.com/watch?v=ws-6bQ4ISps
https://www.youtube.com/watch?v=ws-6bQ4ISps 
https://www.youtube.com/watch?v=mqd9KlwsaIU
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Cordium heeft een vast 
wekelijks en maandelijks 
aanbod van activiteiten. 
Click op het programma op 
www.cordium.nl voor de meest 
actuele agenda.

COLOFON

Kerngroep Cordium Communicatie
Elsbet Hazewinkel
Minke Koks- Hendriks Franssen
Cees van Loon
Resi Messelink
Hans Weeren

Redactieleden Cordium Click
Hans Weeren
Minke Koks- Hendriks Franssen

Voor vragen en tips
Hans Weeren: 
hansweeren@gmail.com
Minke Koks:
info@inbalanstherapie.nl

Druk
DPN Druk en Print Nederland

U kunt DPN bereiken op:

Telefoon: 024 360 60 33

www.dpn.nl

 
Jacqueline Vader 
Zeg ja tegen je nee 
Wim Sanders en Irene Schekermans 
Aanraken en ontvangen
Anna Timmermans en Achiel van Tienen 
Retourtje Venus- Mars 
Han Thörig 
Interactieve lezing
Tanja Koning
Het verschil tussen gevaarlijk en spannend
Petra Arts en Meis Thewissen 
Vrouw! Wat nou?
 Raad en daad:
Simone Lips
Mindful Coaching 
Raymond de Haas 
Transpersoonlijk therapeut 
Katrin Bange 
Dramatherapeute 
Minke Koks 
Omgaan met rouw 
Inge de Jong 
Creatief coach/loopbaanbegeleider
Therese Strijbosch 
Loopbaan coach
Paula van Daalen
Mindfulness
Maryl Meeuwissen
Orthomoleculair diëtist 

I
lse Houwink
Ayurveda
Lea Hütter-Quaas
Reiki
Adrienne Haakman
Healing en reading
Gerrit Jonker (Stichting Caldarium)
Intuïtieve massage
Bally van den Goor (Stg. Caldarium)
Haptonomie
Sabine Veerman en Jos  Pijnenburg
Meditatief verwenconcert
Elsbet Hazewinkel
Bio-release massage
Karin van Usen
Mindful family
Sietse de Jager
Holistic pulsing
Marion de Goeij-Obers
Mindful, meditatie en beweging
Maria Rotte en Adrienne Haakman
Intuïtieve waarneming
Christa van Oosten
Acupunctuur

Oost ontmoet West:
Irma van Tuil
Qi Neng Qi Gong
Resi Messelink
T’ai Chi
Genevieve van Beek
Gurdjieff dans
Frank Kouws en Heleen Arati-Bonte

AUM meditatie
Anita Kooij
Stem- en contactimprovisatie
Ingrid ter Horst
Stemcreatie

Yogatuin:
Monique Schoorl
Hatha Yoga en Yin Yoga
Carolien Slooff
kundalini Yoga en tieneryoga
Wake up
meditatie
Carolien Grooten
Power Yoga
Ans Seegers
Hatha Yoga
Harriette Laurijsen
Prànayama
Ron van der Post
Lezing: Chakra’s en pràna
Kisanna Szabó
Ashtanga Yoga
Els Klievink
Nidra Yoga

Podium:
Bibliotheek Gelderland Zuid
Poëziecentrum Nederland
Hava Guveli
Jan van Avezaath
Art moving people moving art
Esther van Raaij
Marc Pieters

Art moving people
Vrij vertaald: kunst zet mensen in beweging. En ja: mensen maken kunst. Dus.... 
inspireren mensen elkaar tot bewegen. Bijvoorbeeld om in een bepaalde rich-
ting te gaan, een emotie te raken, een routine te doorbreken of aan te zetten 
tot nadenken. Kunst vraagt ‘aandacht’ en dat is een begrip waarop ik voort-
borduur en onderneem. Ik heb besloten er een boekje over te schrijven. Laat 
ik van de gelegenheid gebruik maken om hier flarden van een voorwoord te 
publiceren. 

‘Aandacht. Product van de toekomst. Zo dynamisch en veelomvattend 
dat ik er van harte een ABC aan toevoeg. Een collectie reflecties op be-
grippen die met aandacht verwant zijn. Bedoeld voor iedereen die onder-
neemt, al dan niet in een vorm van eigen bedrijvigheid.  Ontdek dat ‘aan-
dacht’ vaak in ‘gezelschap’ is. Gesproken en geschreven staat het woord 
vrijwel altijd in een bepaalde context. Veel gebruikt zijn: iemand aandacht 
geven; je aan de aandacht onttrekken; de aandacht vergroten; het gebrek 
aan aandacht; aandacht genereren; in aandacht zijn.  De constatering van 
deze context levert een prachtig gegeven op voor het praktisch gebruik 
van dit boek. Enerzijds kan het direct als naslagwerk worden benut. Ander-
zijds –  door de behandelde begrippen te combineren en dankzij opgeno-
men poëtische en prozaïsche teksten –  leidt het naar nieuwe inzichten.....’ 
Hans Weeren

Risico nemen: Aandacht en verwennen:

Aanbod Ouverture 2015 Zondag 6 september

http://www.cordium.nl
mailto:hansweeren%40gmail.com?subject=stuur%20een%20email%20naar%3A
mailto:info%40inbalanstherapie.nl?subject=Stuur%20een%20e-mail%20naar%3A

