Lente Nieuws
De opening van de uitgebreide Rituelenwerkplaats is op allerlei manieren gevierd.
De cliënten komen weer en hebben nu veel meer ruimte. Kinderen zijn nu
naast beeldend werk ook fanatiek aan het spelen en ik met hen.
En we zijn druk bezig om uit te vinden welke nieuwe activiteiten aanslaan.
Tijdens het Open Huis waren de bezoekers nieuwsgierig te horen naar de ideeën
achter de vormgeving en kon ik hierover uitgebreid vertellen. Erg leuk. Dank
ook voor alle blijken van waardering, bloemen, kaarten, mails, cadeautjes. Het draagt alles met
elkaar bij aan een feestelijke start.
Wat betreft de nieuwe activiteiten een overzicht:
Er is nog plek in de workshop De Aboriginals gingen ons voor 29 maart as.
De training Rituelen in Rouw 19 april, is verder ontwikkeld met nieuwe inzichten. Ook daar is nog
plek. Inmiddels is certificering rond bij de SKB met 12 studiepunten.
Yoga & Verbeelden is vol geboekt.
De 2 geplande dagen Familieopstellingen hebben nog ruimte.
De Speeltijd Ouder & Kind is op een ander moment gepland en heeft nog ruimte.
En op veler verzoek staat er op 31 mei de workshop gepland Geïnspireerd door Hundertwasser.

Agenda
Workshop

De Aboriginals gingen ons voor
Voor ieder die graag de weg zoekt en wil
leren van zijn verleden voor het heden
Datum: vr. 29 maart 2013
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Aantal deelnemers: 6-12 personen
Begeleiding: Clara Velema
Kosten: € 40,00 incl. materialen, koffie en thee
training

Rituelen in rouw
De waarde van symboliseren en rituelen in rouwbegeleiding
Voor beroepskrachten in de (rouw)hulpverlening
Datum: 19 april
Tijd: 10 – 17 uur
Groepsgrootte: 8 – 14 deelnemers
Plaats: Rituelenwerkplaats, Leeuwarden
Kosten: € 120,00, incl. materialen, koffie/thee, excl. lunch
Certificering: bij de SKB met 12 studiepunten
werkdagen

Familieopstellingen
Voor levensvragen die zich blijven opdringen
Op deze dagen kan afzonderlijk ingetekend worden, ze staan op zichzelf.
er wordt gewerkt in een kleine groep.
data: za. 13 april, vr. 7 juni
tijd: 9.30 tot uiterlijk 17.00 uur, afhankelijk van het aantal opstellingen

Open Werkplaats
Voor ieder die een werkstuk wil maken vanuit eigen thematiek en proces
Data: vr.12 april, 24 mei, 14 juni
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Groepsgrootte: 2-4 deelnemers
Kosten: € 72,00 incl. basis aan materiaal en koffie/thee

Speeltijd Ouder & Kind
Voor kinderen tot 12 jaar samen met een ouder of verzorger
Datum: wo 15 mei
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Groepsgrootte: 3 – 5 kinderen ieder met een ouder/verzorger
Kosten: € 72,00 per koppel van kind met ouder/verzorger, incl. een drankje en spelmaterialen

Workshop
geïnspireerd door

100wasser
Voor ieder die nieuwsgierig raakt naar
deze werkwijze, schilderervaring is niet nodig.
Datum: vr. 31 mei 2013
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Aantal deelnemers: 4-8 personen
Begeleiding: Clara Velema
Kosten: € 90,00 incl. materialen, koffie en thee, excl. lunch
Opgave via: www.rituelenwerkplaats.nl
Welkom
Clara Velema

