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Verleg je grenzen in de Grote Groepsruimte 

 

Op zoek naar jezelf en hoe je je grenzen kunt verleggen? Tijdens Ouverture 2015 worden er in de 
Grote Groepsruimte workshops gegeven die je prikkelen en uitnodigen om uit je comfortzone te 
stappen. (NB. Een deel van dit programma vindt plaats in de Massagekamer, eerste verdieping). 

 

10.00 – 
11.00 

Jacqueline Vader Zeg ‘ja’ tegen je 
‘nee’  

Werken met jouw nee's als toegang tot authenticiteit.  
De kracht en het plezier ontdekken van het in relatie leven 
van je eigenheid. 

 

11.05 – 
12.05 

Wim Sanders & 
Irene 
Schekermans  

Aanraken en 
ontvangen 

Tijdens deze workshop geven we een introductie in de 
massagevorm ‘Aanraken en Ontvangen’. Deze massagestijl is 
ontworpen om meer bewustzijn te krijgen van je lichaam en je 
seksuele energie. We werken volgens de filosofie van de Tao 
van de seksualiteit en Tantra. Maak kennis met de docenten 
en de massage. 

 

12.10 – 
13.10 

Anna Timmermans 
& Achiel van Tienen  

Retourtje  
Venus-Mars 

Een workshop over mannelijke en vrouwelijke energie. 

13.15– 
14.15 

Han Thorig (Lezing) Tantra: 
Levensspel - 
Liefdesspel 

Interactieve lezing, oefeningen en gelegenheid tot vragen. 
Over de wisselwerking tussen seksualiteit en ons dagelijks 
leven. Hoe kom ik tot vervullende seksualiteit? Hoe kan ik in 
leven, liefde en werk waarachtig & passievol zijn? Vervullende 
seks is geen toeval als je snapt hoe het werkt (en hoe niet) 
 

14.20 – 
15.20 

Tanja Konig Verschil tussen 
gevaarlijk en 
spannend 

In deze workshop gaan we verkennen hoe we de beleving van 
gevaarlijk kunnen omzetten in de positieve kracht “spannend” 
en hoe humor en speelsheid hierin een rol kunnen spelen. 
Waar wil jij je grenzen verleggen? 
 

15.25 – 
16.25 

Petra Arts & 
Meis Thewissen 

Vrouw! 

Wat nou? 

Als je naar onze workshop komt zonder te weten waar je 
instapt, neem je wat ons betreft een heel mooi risico. Wij, 
Petra en Meis, geven je er een uur aandacht voor jou en je lijf 

 

 Francis Welten Postural 
Integration 
 
(MASSAGEKAMER) 

Maak kennis met Postural Integration, diep bindweefselwerk. 
Wat is het, voor wie, hoe voelt het, ervaar het in een korte 
sessie.    
 
Door diep bindweefselwerk worden in een actief proces 
verkrampingen , verklevingen en spanning in bindweefsel en 
spieren losgemaakt, waardoor er ontspanning en ruimte komt 
in lichaam en geest.   
 

 Jacqueline 
Vastbinder 

Tantracoach 
 
(MASSAGEKAMER) 

Heb je een vraag over je intimiteit, seksualiteit of een andere 
soortgelijke vraag? Wil je graag aangeraakt worden) of even 
worden vastgehouden? Kom dan gerust bij me langs voor een 
korte sessie (25 min.). 
 

 


