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N iets zo puur als pasgeboren kinderen. Als volmaakte 
vlinders-in-de-pop popelen ze om hun unieke kleuren 

met de wereld te delen. Al hun eigenschappen en talenten 
zijn al aanwezig; die erin stoppen hoeft dus niet meer. Wel 
kunnen we  kinderen de beste kansen bieden om zich te ont-
wikkelen en datgene te doen waarvoor ze geboren zijn: vrij 
vliegen! Benaderen we hen met zachte kracht en met eerbied 
voor hun eigen-wijsheid, dan geven we hen de gedroomde 
start voor een vervullend leven.

Ook de alpaca’s die sinds kort in onze Vlaamse Ardennen 
ronddartelen, blinken uit in zachte kracht. De dieren worden 
niet alleen dankbaar ingezet om hun hypoallergene wol, maar 
kunnen ook voor mensen met autisme veel betekenen.  In het 
interview op pagina 27 lees je er meer over.

De omstandigheden creëren waarin je lichaam optimaal  kan 
functioneren, dat doe je volgens de raw food filosofie het 
beste met onbewerkt, plantaardig, 'levend' voedsel waarin de 
voedingsstoffen maximaal bewaard zijn. Of ook jouw lichaam 
daar wel bij vaart, dat vertelt het je ongetwijfeld zelf.

Datzelfde wijze lichaam wijst je ook de toegang tot precies dié 
cellengeheugens die informatie kunnen geven rond de lasten 
die je nog draagt. Inner Tuning kan je helpen om die lasten 
los te laten, zodat je zielenkracht zich onbelemmerd kan 
ontplooien. Want het potentieel in levende organismen grijpt 
elke kans om zich te manifesteren, hoe klein ook. Een mooie 
gedachte om de nieuwe maand mee in te zetten, niet?

Ik wens je van harte veel leesplezier.

Yves Nevelsteen
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andere kijk

Jezelf zijn
'Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen'

[Loesje]

De gemeente Schaarbeek gaat 
met paard en kar de vuilnisbak-
ken leegmaken. Er zullen ook 
stallen worden gebouwd in het 
Josaphatpark. De trekpaarden 
zullen eerst worden ingezet om 
de openbare vuilnisbakken leeg 
te maken. In de zomer kunnen ze 
ook ingezet worden bij het sproeien 
van de perken, in de herfst om bladeren op 
te halen. De paarden, het materiaal en de 
stallen kosten zo’n 50.000 euro. Op termijn 
kan hierdoor de aankoop van een vuilniskar 
worden vermeden. [Bron: brusselnieuws.be]

Biogarantie is het Belgische 
merk voor biologische pro-

ducten en dient als instru-
ment voor de promotie 
en het beheer van bio- 
producten. BioForum 
waakt over het label dat 

de verbruiker toelaat om 
producten van de bioland-

bouw in één oogopslag te 
herkennen. Bij het opstellen van 

het vernieuwde lastenboek heeft 
BioForum ervoor gekozen het label in te 
schrijven in het verduurzamingsproces dat 
onze huidige maatschappij bezig houdt. 
Biogarantie staat voortaan voor biologisch 
én duurzaam en gaat daarmee een stap 
verder dan de minimale wettelijke normen.
[Bron: BioActief ]

Extra duurzaamheidscriteria
voor Biogarantie-label 

Europa wil vissers betalen 
om plastic te vangen
De Europese Commissaris voor Visserij lan-
ceert een verrassend voorstel: vissers beta-
len om te jagen op het plastic afval dat de 
zee steeds meer vervuilt, in plaats van op 
vis. Het plan lijkt vergezocht, maar het is 
de Europese Commissie menens: in mei is 
een eerste proefproject in de Middellandse 
Zee gestart. Vissers gaan er met 
speciale netten plastic uit het 
water vissen dat later gere-
cycleerd kan worden. Het 
plan heeft op het eerste 
zicht niets dan voordelen: 
er wordt iets gedaan aan de 
groeiende berg plastic in de 
zee, waar zeedieren en vogels 
zich in verstikken. De vissers 
van hun kant krijgen een nieuwe 
bron van inkomsten. De EU-lidstaten zullen 
aanvankelijk de vissers subsidiëren, maar op 

termijn hoopt Europa dat de praktijk 
winstgevend kan worden. [Bron: 

Het Laatste Nieuws] Zie ook www.
plasticsoupfoundation.org

Trekpaarden gaan 
vuilnis ophalen

De Nederlands- én Franstalige versie van Agenda Plus worden sinds april 
verspreid via de groentenpakketten van Julienne. Het gaat telkens om 
duizenden exemplaren. Medewerkers van Julienne verdelen ons 
magazine ook op beurzen waar zij aanwezig zijn. We zijn constant 
op zoek naar nieuwe kanalen om Agenda Plus gericht te versprei-
den en geloven sterk in samenwerking. Door deze overeenkomst 
bereiken we veel extra mensen die bewust kiezen voor hoogkwali-
tatieve seizoensgroenten- en fruit; absoluut onze doelgroep. 
Info: www.julienne.be

Agenda Plus nu ook via de groentenpakketten van Julienne!

Bos voor iedereen!
2011 is het Internationaal Jaar 

van de Bossen.  Natuurpunt wil 
naar aanleiding hiervan 150.000 

bomen planten in heel Vlaanderen. 
Ze doen daarvoor beroep op spon-

soring van bedrijven en particulieren die 
grond kunnen kopen om bossen aan te 
leggen. Op een maand tijd zijn er via giften 
en acties al 21.000 bomen geschonken.
Info: www.natuurpunt.be of 015 29 72 20.





kinderen

En een vrouw met een kind aan haar 
boezem zei: 

«Spreek tot ons over kinderen»

En hij zei: 
«Je kinderen zijn je kinderen niet.
Ze zijn de zonen en dochters van het 
Verlangen van het leven naar zichzelf.
Ze komen door je maar zijn niet van je.
En alhoewel ze bij je zijn, behoren ze je 
niet toe.
Je mag hen je liefde schenken, maar niet 
je gedachten.
Want ze hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen een huis geven, 
maar niet hun zielen.
Want hun zielen vertoeven in het huis 
van morgen, dat je niet kunt bezoeken, 
zelfs niet in je dromen.
Je kunt proberen als hen te zijn, maar 
maak ze niet gelijk aan jou.
Want het leven gaat niet terug noch 
draalt het bij gisteren.

Jullie zijn de bogen waarmee de kinderen 
als levende pijlen voort gezonden worden.
God die de boogschutter is, ziet het doel 
op het oneindige pad, en Hij buigt jou met 
al Zijn macht zodat Zijn pijlen ver gaan.
Laat je met blijheid buigen, want op 
dezelfde manier als dat hij zijn pijlen lief-
heeft, zo heeft hij ook de boog lief die 
stabiel is om de pijlen mee af te schieten.»

fragment uit «De profeet»
van Khalil Gibran

spreek tot ons over kinderen

 meditatie
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Authenticiteit. Het is een begrip dat 
steeds vaker opduikt in ons taalge-

bruik. Volgens Martin Seligman – aanzien 
als een van de belangrijkste psychologen 
ter wereld – is het een fundamentele voor-
waarde voor echt, diep doorvoeld geluk. 
Maar wat betekent dat, authentiek zijn?  
Zijn we niet per definitie onszelf en dus 
authentiek, of we dat nu willen of niet? 
In essentie wel. Ieder van ons heeft iets 
oorspronkelijks en unieks, daar kunnen 
we onmogelijk omheen. Authentiek zijn 
is dus niet iets wat we moeten aanleren. 
Het is wie we in oorsprong zijn. In ideale  
omstandigheden voelen we ons ook  
levenslang met onze essentie verbonden 
en leven we vanuit onze oorspronkelijke 
kern. In realiteit ziet het er echter vaak an-
ders uit en gaan we onze essentie verloo-
chenen. Zo sneeuwt langzaam maar zeker 
het unieke en waarachtige in ons onder. 
Dat gebeurt als we ons teveel willen con-
formeren aan de normen en wensen van 
de wereld om ons heen, of aan wat we 

Elke pasgeboren baby is 
uniek en beschikt over een 

prachtwaaier van eigen-
schappen en talenten die al 

in de kiem aanwezig zijn. 
Dus rest de vraag hoe we 

onze kinderen de beste kan-
sen kunnen bieden om die 

unieke zaadjes te laten ont-
kiemen en ze het leven van 

hun dromen kunnen leiden. 
Authenticiteit stimuleren is 

een belangrijke sleutel. 

© jeancliclac - Fotolia.com

zoals jij is er maar één

dossierartikel

kinderenkinderen &  & 
authenticiteitauthenticiteit
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contact met ons eigen-wijze wezen, schuilt 
de sleutel tot ons geluk.

Kleine schoudertjes,  
grote verwachtingen

De tendens om ons anders voor te doen dan 
we zijn, kan zich al op heel jonge leeftijd 
ontwikkelen. Kinderen groeien vandaag op 
in een extreem prestatiegerichte wereld.  
Doen ze wat van hen wordt verwacht, 
dan worden ze niet zelden beloond met 
stempeltjes en gouden sterren of een graai 
in een grabbelton. Schieten ze in de ogen 
van hun opvoeders tekort, dan worden ze 
afgewezen of gestraft. Het is dan ook niet 
zo verwonderlijk dat steeds meer kinderen 
al op jonge leeftijd met stress te kampen 
hebben. Heel wat kinderen worstelen – 
al dan niet in stilte – met  een lage 
eigenwaarde, gevoelens van schuld of 
ontoereikendheid, faalangst en een gebrek 
aan zelfvertrouwen. Heel wat kinderen 
voelen zich onzeker, onbegrepen en alleen. 
Steeds meer kinderen dragen maskers 
waarachter ze hun echte gevoelens en 
gedachten verbergen.

Je bent wie je bent  
(en dat is prachtig)

Hoe meer iemand het gevoel krijgt dat 
hij of zij zichzelf niet mag zijn, hoe 
moeilijker het wordt om eerlijk, open 
en oprecht door het leven te gaan. 
Als een kind het idee heeft dat het 
anders, slimmer, mooier of beter in iets 
moet zijn dan het is, en als het denkt 
bepaalde dingen te moeten doen om 
aan zichzelf of anderen te bewijzen dat 
het de moeite waard is als mens, dan 
klopt er iets niet. Leven vanuit zo’n 
onzekere basis is een voedingsbodem 
voor frustratie, onvrede, verdriet, 
onecht gedrag en pijn. Wie niet goed 
in zijn vel zit en krampachtig probeert 
om iemand anders te zijn of worden, 
ligt eigenlijk constant met zichzelf en 
dus ook met de wereld in de knoop.  
Een kind moet voelen dat het zijn ware 
gedachten en gevoelens mag laten zien. 
Dat het veilig is om dat te doen. Is dat 
vertrouwen er niet, dan is het begrijpelijk 

denken dat van ons wordt verwacht om 
geliefd, erkend en aanvaard te worden.

Zo binnen, zo buiten

Uit een onderzoek van Rebecca Schlegel 
(2009), een Amerikaanse psychologie, 
blijkt dat authentieke mensen hun leven 
als zinvol ervaren. Leef je authentiek, dan 
heb je niet het gevoel dat je door anderen 
of door verplichtingen geleefd wordt, 
maar dat je zelf aan het roer staat op je 
levensboot. Ben je authentiek, dan is wat 
je denkt, doet, zegt en voelt in harmonie. 
Dan verhul je niet voor anderen wat in 
je leeft. Dan doe en zeg je die dingen 
die echt bij je passen en deel je jezelf 
vanuit die innerlijke harmonie. Heb je 
daarentegen angst om jezelf te zijn en 
om je ware gevoelens en gedachten te 
uiten, dan straal je die discongruentie 
ook uit. Doordat je 'onecht' overkomt, 
gaan anderen je doorgaans wantrouwen, 
wat voor een nog grotere afstand zorgt. 
Zo krijg je al snel een spreekwoordelijk 
domino-effect. Want vanuit de poging 
om die afstand weer te verkleinen, ga je 
je meestal nog onechter opstellen. En zo 
raak je steeds verder weg van huis.

Allemaal anders

Ieder van ons is uniek en heeft een unieke, 
specifieke rol in deze wereld. Frappant is 
het dan ook dat zoveel mensen dagelijks 
verwoede pogingen ondernemen om toch 
maar zoals de anderen te zijn. De heersende 
modetrends te volgen. Vooral niet anders te 
zijn. Die pogingen om te conformeren aan 
de heersende norm, lijken deels misschien 
ook wel vruchten af te werpen. Opgaan 
in de massa en datgene doen wat je 
goedkeuring van anderen oplevert, kan 
je een gevoel van veiligheid geven. Groei 
je niet uit tot een hoge boom, dan vang 
je ook minder wind. Maar de prijs die 
we daarvoor betalen, kan minstens even 
hoog zijn als de boom die we zo vrezen. 
Want hoe meer we ons afstemmen op 
anderen en daarbij het unieke in onszelf 
verloochenen, hoe moeilijker het wordt 
om in contact te blijven met wie we in 
werkelijkheid zijn. En net in dat diepe 
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OSTEO LIQUID: soepele en pijnloze 
gewrichten op een natuurlijke wijze!

Kortingsbon
- 2 €
op een fles
OSTEO LIQUID
Nu € 19,99 ipv € 21,99
Geldig tot 15/07/2011
Deze bon is niet cumuleerbaar 
met andere kortingen.

Verkrijgbaar in de natuurwinkel.
Meer info: www.econutrition.be

Ieder mens krijgt in zijn leven wel eens te kam-
pen met pijnlijke en/of stijve gewrichten. Met 
OSTEO LIQUID is dit relatief makkelijk te 
verhelpen.  OSTEO LIQUID is een natuur- 
product dat de gewrichten snel en accuraat 
de nodige ondersteuning biedt. Het is een 
unieke en uiterst zuivere samenstelling van 
natuurlijke stoffen (chondroïtine, glucosamine, 
MSM, Vit. C) in een hoge dosering, die de op-
bouw van gezond kraakbeen ondersteunt. Het 
levert ook de nodige onderhoudsstoffen voor 
soepele gewrichten in knie, voet, heup, rug, 
schouder, arm, hand en nek. Door zijn hoge 
dosering geeft OSTEO LIQUID je snel en 
voor een lange periode de kans om soepel en 
vlot door het leven te gaan. Vloeibare formule 
met aangename kersensmaak.  Snelle opname 
en efficiënte werking.

OSTEO LIQUID is een product van EFAS - Onderstraat 15 - HOESELT

Annick Ottenburgs 
Kapelstraat 27B - 3212 Pellenberg 
0474 875 129
www.journeytherapie.be
annick@balanceinmotion.be

Bart Brys
Ten Boslaan 8 - 2980 Zoersel (Kempen)
03 464 04 67  of 0470 284 767
bart@truefitnessnhealth.com
www.truefitnessnhealth.com

Hilda Van Mulders 
Egelantierenlaan 72
1150 St Pieters Woluwe
hildavm3@gmail.com 
www.innerview.be

Lisbeth De Nyn
Heirstraat 26 - 2801 Heffen (Mechelen)
015 71 33 76 of 0485 120 640
lisbeth@hemalis.be 
www.hemalis.be

Bevrijd je celgeheugen 
van oude pijn, ballast, blokkades en saboteurs
Contacteer een van deze Journey-therapeuten voor individuele sessies:
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eigen ritme, rekening houdend met zijn 
of haar competenties, interesses en unieke 
talenten, dan geef je het een prachtig 
cadeau voor het leven mee. En daarmee 
ook de wereld van morgen. Want hoe 
torenhoog het cliché ook mag zijn, onze 
kinderen zijn wel degelijk de toekomst.

Authentieke opvoeders, 
authentieke kinderen

Nieuwetijdskinderen hebben een zeer 
groot aandeel in het vormgeven van 
een nieuwe samenleving met nieuwe, 
meer harmonieuze waarden. Het zijn 
veranderaartjes in de dop, klaar om op 
hun eigen, frisse manier bij te dragen aan 
het doorbreken en transformeren van 

gevestigde patronen. Het moeilijke voor 
die nieuwetijdskinderen is vaak dat de 
omgeving hen niet begrijpt. Krijgen ze te 
weinig ruimte om zichzelf te zijn of om hun 
potentieel te ontwikkelen, dan ontstaan 
wat we noemen ‘gedragsstoornissen’. 
Steeds meer kinderen worden vandaag 
bestempeld als druk en chaotisch of net 
als stil, teruggetrokken en overgevoelig.

Ze krijgen labels als ADHD of 
autismespectrumstoornis en hun gedrag 
wordt bijgestuurd met rilatine of andere 
symptoombestrijdende middelen. In plaats 
van de eigenheid van deze kinderen te 
proberen onderdrukken, kunnen we ook 
op zoek gaan naar andere manieren om 
hen tot bloei te laten komen. Want met de 

dat het zich op den duur terughoudend, 
geremd en onecht gaat opstellen, uit 
angst voor afwijzing of conflict. 

Je kinderen  
zijn je kinderen niet

Als kinderen niet gestimuleerd worden 
om hun authenticiteit en eigenheid te 
ontwikkelen, dan verliezen ze het geloof 
in zichzelf. Dan proberen ze de mensen 
rondom zich te behagen in plaats van 
hun eigen gedachten en gevoelens te 
eren. Op die manier leven ze niet meer 
hun eigen, maar andermans droom. Veel 
volwassenen merken vaak pas op latere 
leeftijd dat ze hun hele leven bevestiging 
van buitenaf hebben nagejaagd in plaats 
van hun eigen dromen te 
realiseren. Terwijl net het 
realiseren van die eigen 
kinderdromen werkelijke 
vervulling in het leven 
biedt. Zolang je hier niet 
toe komt, zal er altijd een 
gevoel van gemis en leegte 
in je leven blijven. Alsof je 
niet echt weet wat je hier op 
deze aardbol komt doen. 
Kinderen opvoeden doe 
je daarom idealiter aan 
de zijlijn. Liefdevol en 
betrokken, maar wel op 
een gezonde afstand, met 
respect voor de eigen 
dromen, gevoelens en gedachten van elk 
kind. Kahlil Gibran (1883-1931) schetst 
dit onovertroffen in zijn wereldberoemde 
meesterwerk 'De profeet'. Daarin schrijft hij: 
"Je kinderen zijn je kinderen niet. Ze zijn de 
zonen en dochters van 's levens hunkering 
naar zichzelf. Ze komen door je, maar zijn 
niet van je. En hoewel ze bij je zijn, behoren 
ze je niet toe. Je mag hen je liefde geven, 
maar niet je gedachten. Want ze hebben 
hun eigen gedachten. Je mag hun lichaam 
huisvesten, maar niet hun ziel; want hun 
ziel toeft in het huis van morgen, dat je 
niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen 
(…)"Ben je als ouder bereid om je eigen 
verwachtingen rond je kind los te laten en 
het tot ontplooiing te laten komen op zijn 
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Opleidingen vanuit een holistische visie 
Erkenning: CEDEO, Lloyds, Vlaamse Overheid

25 jaar ervaring, 94 % klanttevredenheid

Rekegemstraat 32 9630 Munkzwalm 055 23 22 62    
info@centrumgea.be www.centrumgea.be

Opendeur: zondag 26 juni 14u - 18u
Psychodynamica-opleiding: donderdagavond-formule 

NLP-opleidingen: 3 formules: modulair, WE, vrijdagen

Open opleiding tot coach en consulent: vrijdag-formule



zelf op zoek te gaan naar manieren om 
hun dromen te verwezenlijken en hun 
doelen te bereiken. In zo’n school is een 
leerkracht dan ook eerder een begeleider 
dan een leidinggevende. 

Opvoeden tot zelfkennis is ook een 
fundament van de Steinerpedagogie. Het 
lesgeven draait er vooral om het aanreiken 
van  ontwikkelingsstof, eerder dan de 
pure informatieoverdracht. Kinderen 
leren er ervaren hoe ze via hun denken, 
gevoel en handelen met de natuur en de 
wereld verbonden zijn, waardoor ze ook 

meer inzicht krijgen in hun 
eigen wezen. Vanuit die 
holistische begeleiding 
kunnen ze uitgroeien tot 
krachtige, zelfstandig 
denkende, evenwichtige 
en vrije individuen. 
Sudbury-scholen gaan 
nog een stap verder door 
kinderen zelfsturend 
onderwijs aan te bieden. 
In ons land staat die 
onderwijsvorm nog in de 
kinderschoenen, maar op 
verschillende plaatsen in 
de wereld heeft zij haar 
werkzaamheid al bewezen 
en ook hier zijn de eerste 
beloftevolle stenen met 
succes gelegd. 

De wind in de 
zeilen

Het mooiste geschenk dat je een kind 
kunt geven, is de ruimte om het leven 
te leven waarvoor het geboren is en zijn 
of haar unieke potentieel te ontwikkelen. 
Om datgene uit te drukken wat in hem 
of haar leeft en popelt om naar buiten te 
komen. Een gevoel van veiligheid en een 
gezond gevoel van eigenwaarde zijn daarbij 
fundamenteel. Een kind dat zich gesteund, 
verbonden en aanvaard voelt en vanuit dat 
draagvlak de wereld in kan trekken, heeft 
de wind in de zeilen om zijn of haar unieke 
koers te gaan varen, op te komen voor 
zichzelf en gezonde sociale interacties aan 
te gaan. Dat betekent uiteraard niet dat 

juiste begeleiding en zorg blijken diezelfde 
eigenschappen die zo vaak als hun zwaktes 
worden gezien, vaak juist hun grootste 
kracht. Wie op een niet-oordelende en 
ondersteunende manier met zogenaamd 
moeilijke kinderen aan de slag gaat, zal 
merken dat de problemen vaak spontaan 
verminderen of verdwijnen als de kinderen 
gestimuleerd worden om hun eigenheid te 
ontdekken en er op een creatieve manier 
vorm aan te geven. Een kind dat zich in 
zijn element voelt, bloeit open. Als het 
de kans krijgt om zijn talenten en passies 
richting te geven, heeft het alle tools in 
handen om het beste 
van zichzelf aan de 
wereld te geven.

Inwikkelen 
versus 
ontwikkelen

Dat elk kind uniek is 
en een persoonlijke 
benadering verdient, 
daar zijn de meeste 
ouders en opvoeders 
het wel over eens. 
Die slogan wordt 
ook door zowat elke 
school uitgedragen.  
Maar binnen het 
bestaande onderwijs-
systeem is voor 
zo’n persoonlijke 
aanpak vaak weinig 
ruimte. Scholen zijn in eerste instantie 
nog steeds plaatsen waar vooral aan 
kennisoverdracht wordt gedaan.  
Kinderen worden er vooral ingewikkeld 
met kennis en theorieën, eerder dan 
dat ze de ruimte krijgen om vanuit 
hun eigen interesses en aanleg te ont-
wikkelen. Toch beweegt het ook op 
dat vlak volop en hebben steeds meer 
scholen en leerkrachten hier bewust 
aandacht voor. Vooral methodescholen 
staan erom bekend. Bij ervaringsgericht 
onderwijs vertrekt men vanuit de ideeën 
en ervaringen van de kinderen zelf. 
Kinderen leren er om zelf hun verant-
woordelijkheid op te nemen en om 
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het kind altijd en overal zijn zin kan doen 
of geen liefdevolle begrenzing meer nodig 
heeft. Een kind moet leren dat het in de 
wereld zoals we die vandaag kennen nu 
eenmaal niet gepast is om in de bibliotheek 
in zijn of haar blootje rond te lopen, hoe 
leuk en logisch het dat op een warme 
dag ook vindt. Het is en blijft belangrijk 
dat ouders en andere opvoeders krijtlijnen 
uittekenen waarbinnen het kind op eigen 
tempo de wereld kan verkennen. Ook dat 
schept een gevoel van veiligheid.

Een kwestie van respect

Als een kind respect leert te hebben voor 
zichzelf en de ruimte krijgt om in verbinding 
te staan met zijn eigen gedachtenwereld, 
zal het sowieso minder snel zijn eigenheid 
ontkennen en verraad plegen aan zichzelf. 
Respect voor de eigenheid van een 
kind staat in een gezonde opvoeding 
dan ook centraal. Dat wordt ook steeds 
duidelijker, want de kinderen van nu zijn 
zich krachtig bewust van wie ze zijn. 
Ze conformeren zich niet meer zomaar 
aan de wensen, regels en normen van 
bestaande structuren en methodes omdat 
het indruist tegen hun aard. Ze beschikken 
over een enorm potentieel en bruisen 
van de creativiteit, inventiviteit, wijsheid 
en betrokkenheid. Laten we 
al die mooie eigenschappen 
dus niet begraven onder de 
begrensde verwachtingen die 
we van hen hebben. Wedden 
dat ze onze verwachtingen 
zullen overstijgen op een 
manier waarvan we op dit 
moment niet eens durven te 
dromen?

Lien Van Laere

met dank aan  
Briony Vanden Bussche

Bronnen en lectuur

'Authenticiteit – Het pad naar 
jezelf', Ed Nissink, Uitgeverij 
Ankh-Hermes, ISBN 978 90 202 
0200 7. 'De zeven spirituele 
wetten voor ouders', Deepak 
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Kinderwijze vormingKinderwijze vorming
Wereldwijd ontstaan steeds meer mooie 
initiatieven om kinderen in hun eigenheid 
en creativiteit te stimuleren.  Sterrencirkels 
– de koepel voor kinderwijze vorming in 
Vlaanderen – is daar een mooi voorbeeld 
van. De koepel wordt gedragen door een 
collectief van gepassioneerde mensen die 
kinderen in zachtheid willen ondersteu-
nen bij het steeds meer leven vanuit hun  
eigen kern. Dat doen ze met een rijk 
aanbod van activiteiten en technieken, 
van kinderyoga, zang en dans tot vertel- 
theater, spel en zonneklasjes.

Meer weten? www.sterrencirkels.be

Chopra, Uitgeverij Forum, ISBN 978 90 492 
0057 2. 'De zeven eigenschappen voor Happy 
Kids', Sean Covey, Business Contact, ISBN 978 
90 470 0219 2. 'Spirituele pedagogiek', artikel 
Ad de Vries, www.nieuwetijdskinderen.nl

Interessante links

www.educare.nl (Verbondenheid in Opvoeding en 
Onderwijs) - www.positieve-revolutie.be (Oog voor 
talent in het onderwijs) - www.dekrachtvan8.nl 
 (Respectvol omgaan met jezelf en elkaar) - 
www.steinerscholen.be (Federatie Steinerscholen 
Vlaanderen) - www.sudbury.be



Sabrina Di Nitto
Kindertherapeut.
Arenbergstraat 34
1000 Brussel
0495 225 381
contact@sabrinadinitto.be
www.sabrinadinitto.be

Klanken van de Ginaika
Marijke Goossens
Verhalenverteller en klankenvrouw
Koolaardestraat 12a
2280 Grobbendonk
0497 172 128
klankenvandeginaika@telenet.be
www.klankenvandeginaika.be

Mystic Circle
Desiree Fasen
Magische mandalanamiddagen voor kinderen
Sluislaan 36
2500 Lier
0476 575 535
info@mysticcircle.be - www.mysticcircle.be

Thuis in Jezelf
Mieke Polfliet
Klank, rituelen, vrouwenwijsheid, persoonlijke groei
J.E. Claeslaan 1
2560 Nijlen
03 366 46 16
info@thuisinjezelf.be
www.thuisinjezelf.be

Lazuli Coaching
Eva Storm
Jezelf, opvoeding en onderwijs... anders bekeken
Lambert Briesstraat 18
2600 Berchem
0475 242 412
info@lazulicoaching.com
www.lazulicoaching.com

Vzw Sterrencirkels
Briony Vanden Bussche
Elfenschool en elfentheater. Koepel voor kinderwijze vorming.
Thaliastraat 71
2600 Berchem
0488 618 882
briony@tempelstralen.be
www.sterrencirkels.be

Shakti vzw
Elisabeth De Wachter
Kom in je element met Avatar avonturen en Sahkti Dance
De Selliers De Moranvillelaan 3
2820 Bonheiden
015 52 84 82
info@shakti.be - www.shakti.be

Motion in Art
Uschi Gils
Atelier voor Intuïtief Schilderen (kinderen & volwassenen)
Kriekenveld 4
2860 Sint-Katelijne-Waver
0472 28 37 72
www.motioninart.be

Kristallen Poort
Mieke Michielsen
Engelendiamant® voor kinderen
De Hulsten 48
2980 Zoersel
03 658 65 96
info@kristallenpoort.be
www.kristallenpoort.be

Heyokateljee vzw
Hilde Goris
Creatieve Coaching voor Kids van 0 tot 99 jaar
Boterstraat 9
3120 Tremelo
0475 50 66 67
hilde.goris@heyokateljee.be
www.heyokateljee.be

Niraja vzw
Pascale Baumans
Centrum voor bewustwording en vitaliteit
Vlietstraat 22
3980 Tessenderlo
0475 911 948
info@niraja.be - www.niraja.be

Heart en Mindfulness
Pim Catry
Individuele en groepscoaching voor kinderen én ouders.
En in onderwijs.
Vagevuurstraat 14A
8377 Zuienkerke
0485 402 232
pim@oneaware.be - www.oneaware.be

Sensitief vzw
An Michiels
Assertiviteitstraining en sensitieve kinderkampen
Barlebuizestraat 6 8972 Poperinge
Hekkebrugstraat 10 9700 Oudenaarde
057 30 09 19 - 0495 251 755
an@sensitief.be - www.sensitief.be

Yoga-on-Call
Dolly Voeten
Yoga voor kinderen en volwassenen
Oudescheldestraat 16
9000 Gent
0487103 457
info@yoga-on-call.be
www.yoga-on-call.be

Via Promessa
Els Diependaele
Yoga, mindfulness & sensitief coachen voor kinderen
Korte Munte 5
9620 Zottegem
0474 314 764
els@viapromessa.be
www.viapromessa.be

Kinderyoga beroepsopleiding
Helen Purperhart
Jip & Jan Academie
Bergen op Zoom, Rotterdam, Almere,
Amsterdam en Thailand
T 0031 365 465 522 F 0031 365 465 522
info@kinderyoga.nl - www.kinderyoga.nl

PROFESSIONALS
die werken met kinderen
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Homeopathie en kinderenHomeopathie en kinderen
Juni is in veel gezinnen examenmaand, met 
alle (in)spanning die daarbij komt kijken. 
Vaak wordt ervan uitgegaan dat schitterende 
studieresultaten een garantie bieden op een 
succesvolle toekomst. Dat legt een zware 
prestatiedruk op kinderen, zeker wanneer ze 
al te kampen hebben met leerproblemen of 
een aandachtsstoornis. 

Nochtans zijn het niet de goede punten op 
het rapport maar persoonlijke karaktertrek-
ken als doorzettingsvermogen en creativiteit 
die bepalen of iemand al dan niet slaagt in 
het leven. Op een andere manier omgaan 
met de talenten van je kind kàn, door ruimte 
te bieden aan zijn of haar unieke kwaliteiten.

De moeilijkheden die je kind desondanks 
ondervindt kan je aanpakken met natuurlijke 
middelen zoals klassieke homeopathie, de 
geneeswijze bij uitstek die rekening houdt 
met de totale individuele persoonlijkheid van 
je kind. Klassieke homeopathie helpt op een 
zachte en onschadelijke manier bij angst, 
onrust, stotteren, slecht slapen of bedplassen 
maar ook bij oververmoeidheid of hoofdpijn 
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bij het studeren, examenvrees of gevoelens 
van minderwaardigheid. In enkele weken tot 
maanden treedt al een merkbare verandering 
op in welbevinden en gedrag.

Kinderen reageren doorgaans snel op een 
homeopathische behandeling die appeleert 
aan hun levenskracht. Een kind dat beter 
in zijn vel zit, vrolijk en onbekommerd is 
en geniet van leren en ontdekken, legt een 
stevige basis voor een mooie toekomst, een 
toekomst waarbij zijn authentieke talenten 
tot recht komen.

Meer info: www.ckh.be

αγαπε
Academie der liefde

Opleiding in onvoorwaardelijke liefde 
binnen het koppel

Uniek en éérste Europees concept!
7 tot 12 augustus 2011 in Genk

****Hotel Stiemerheide - www.stiemerheide.be
Voor koppels die:

- hun relatie nieuw vuur willen inblazen
- opnieuw verliefd willen worden op elkaar
 - het verleden werkelijk willen opruimen

Een groepsgebeuren … ja … maar:
- elk koppel gaat individueel aan de slag
- met een uitgebreide theoretische opleiding
- met individuele behandelingen in het hotel: 
massage, voetreflexologie, tenenlezen,  
aromatherapie, opstellingen, consulten.
       Inschrijven en betalen vóór 28 juni '11

Traudy Pappel - 016 40 11 82
agape@agape.be - www.agape.be
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avant-première

N. Kornblum 
& M. Averard

Helende klanken 
en boventoonzang

Van 10 tot 13 juni 2011 (pinkster-
weekend) begeleiden Nestor en Michêle 
verschillende workshops en concerten in 
Lier. Meer info vind je in de agenda 'Van 
dag tot dag'.

Nestor en Michêle zijn de oprichters van 
Harmonic Sounds, The Association of 
Sound Therapy. Ze hebben hun thuisba-
sis aan de Costa Blanca (Spanje), waar 
ze een prachtige 'dome' hebben ge-
bouwd met een weegaloze akoestiek. Al 
ruim 15 jaar reizen ze de wereld rond als 
pioniers in soundhealing en boventoon-
zang; ze traden o.m. op voor de Dalai 
Lama, Nelson Mandela en Amma. Hun 
concerten, lezingen en workshops 
trekken wereldwijd honderden bezoe-
kers. In hun werk combineren Nestor 

en Michêle een indrukwekkende theore-
tische bagage over de helende effecten 
van klank, met vele praktische toepas-
singen en energiewerk.

Van 24 tot 26/6 geeft Sri Shyamji 
Bhatnagar de workshop Chakra’s, 
Microchakra’s Sound & Healing. 
Meer info vind je in de agenda bij  
Muziektherapie & klankenbehandeling.

Shyamji Bhatnagar, geboren en opge-
voed in India, is de grondlegger van de 
Microchakra Psychology™. Hij is gespe-
cialiseerd in de subtiele, energetische  
lichamen (niveaus) van de mens, waar-
toe ook de chakra’s behoren; en in het 
therapeutische effect van mantra’s op 
die verschillende niveaus. Op 12-jarige 
leeftijd werd Shyamji geïnitieerd in de 
verschillende aspecten van yoga, de 
yoga van de adem en de yoga van het 
subtiel geluid. Dit lag aan de basis van 
de ontwikkeling van zijn Micro-chakra 

Psychology. Op 31 jarige leeftijd ont-
dekte hij hoe elk van de 7 klassieke  
chakra’s tevens 21 microchakra’s bevat-
ten die onze gevoelens, gedachten en 
gedrag bepalen. Via klank kan je de acti-
viteit van chakra’s beïnvloeden, zodat je 
meer vervulling vindt in je leven.

Sri Shyamji 
Bhatnagar

Microchakra Psychology™
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avant-première

Begin juli begeleiden Nele en Kurt een 
4-daagse zomerweek bij Souldance in 
Moorsele. Meer info vind je in de agenda 
bij de rubriek Dans.

Nele Vandezande en Kurt Pattyn vormen 
reeds 22 jaar een koppel zowel op privé-
vlak als op professioneel vlak. Ze zijn me-
deoprichters van Souldance vzw waar ze 
samen mensen ondersteunen en begelei-
den in hun groeiproces en zoektocht. Ze 
combineren op hun eigen en unieke ma-
nier hun klassieke opleidingen als kine-
sisten met complementaire technieken. 
Nele als relaxatietherapeute en lesgeef-
ster in de 5 ritmes volgens G. Roth, Kurt 
als osteopaat en centering practitioner.   
Reeds jaren zijn ze elk vanuit hun inte-

resse geboeid door emoties, energie en 
het lichaam, hoe deze verbonden zijn 
met elkaar en welke impact dit heeft op 
de mens en zijn relaties. Hieruit vloeide 
de opleiding centering voort en hun 
specifieke 5 ritmes weekend- en week-
workshops. Voor hen staan beweging, 
emoties en spiritualiteit centraal.

K. Pattyn & 
N.Vandezande
The path to serenity 

Eric Pearl
The Reconnection®

VAn 10 tot 12/6 geeft Eric Pearl een Re-
connective Healing Level I/II Opleiding 
in Amsterdam.  Meer info vind je in de 
agenda 'Van dag tot dag'.

Eric Pearl (VS) is het erkende instru-
ment waardoor The Reconnection® 
zich ontvouwt en in de wereld wordt 
geïntroduceerd. Eric had 12 jaar lang 
een zeer succesvolle chiropraktijk, tot 
op een dag in 1993 zijn klanten enge-
len begonnen te zien en verslag deden 
van miraculeuze helingen van aan-
doeningen als kanker, geboorteafwij-
kingen, hersenverlamming en AIDS-
gerelateerde ziekten. Het werk van De 
Reconnectie was begonnen. Erics werk 
heeft sindsdien een grote interesse ge-

wekt bij wetenschappers en doktoren 
wereldwijd. Hij is op vele televisie- en 
radioshows verschenen en zijn werk is 
vastgelegd in zes boeken.
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ken of frituren. Waarom? 'Levend' voed-
sel zit volgens de aanhangers boordevol 
waardevolle enzymen, mineralen, vita-
minen en anti-oxidanten, die bij verhit-
ting boven 45°C aangetast of vernietigd 
zouden worden. Als levende wezens 
die voor meer dan 60 procent uit water 
bestaan, lijkt het niet meer dan logisch 
dat zulk levend voedsel bijdraagt tot de 
menselijke gezondheid en vitaliteit. In 
de praktijk beperkt de meerderheid van 
de raw-foodisten zich tot een veganisti-
sche voeding, waarbij alle voedsel van 
dierlijke oorsprong gemeden wordt.
 
Kleurrijke variatie
Wat eten raw-foodisten dan wel?  Voor-
namelijk groenten, fruit, noten, zaden, 
zeewier en gekiemde peulvruchten.  
Suiker wordt doorgaans vervangen door 
gedroogd fruit, ahornsiroop, agave-
nectar en andere natuurlijke zoetstof-
fen. Associeer je 'rauw eten' met 'snel 
klaar', dan kun je wel eens verrast wor-
den, want – ook al kun je het natuur-
lijk bewust heel eenvoudig en hapklaar 
houden – in heel wat rauwe gerechten 
kruipt flink wat voorbereidingstijd. 

Doorwinterde raw-foodisten snijden, 
pureren, persen, drogen, centrifugeren, 
cultiveren, gisten en kiemen dat het 
een lieve lust is. In hun keuken vind je 
doorgaans dan ook een blender, sap-
pers en droogoven (die tot max. 45°C 

natuurlijke voeding

Raw food
eten boordevol leven

In de VS is raw food al langer 

een hype en ook dichter 

bij huis kiezen steeds meer 

mensen om uiteenlopende 

redenen – deels of volledig – 

voor een rauw, voornamelijk 

plantaardig dieet. 

Onlangs opende in Antwerpen 

zelfs het eerste Belgische

raw food restaurant. 

Staan we aan de vooravond 

van een rauwe revolutie?  

Voor de gezondheid en de smaak, uit 
liefde voor dieren en het milieu, om 

overtollig gewicht te verliezen of voor 
meer energie. Er zijn heel wat rede-
nen waarom mensen op een 'rauw' en 
hoofdzakelijk plantaardig dieet over-
stappen. Aanhangers van raw food eten 
alleen natuurlijk 'levend' voedsel dat 
liefst van biologische oorsprong is en 
niet bewerkt of verhit is boven de 45°C. 
Dat betekent: niet stomen, bakken, ko-
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eigen enzymen die 
ons lichaam daarbij 
moet inzetten ook 
hadden kunnen ge-
bruikt worden voor de 
zuivering, genezing en herop-
bouw van ons lichaam. 

Rauw voedsel bevat bovendien geen on-
natuurlijke bestanddelen en combinaties 
die je vaak wel terugvindt bij industrieel 
bereid voedsel. Doordat het voedsel niet 
verhit wordt, blijft de voedingswaarde 
optimaal behouden, en aangezien je 
langer moet kauwen, krijg je ook sneller 
een verzadigd gevoel. Concreet zou dat 
resulteren in meer energie, een beter 
emotioneel evenwicht, een helderder 
denkvermogen, minder allergieën, een 
optimaal lichaamsgewicht, een mooiere 
huid, een stabiele bloedsuikerspiegel en 
een verbeterd immuunsysteem.
 
Zoeken naar evenwicht
Hoezeer men ook overtuigd is van de 
voordelen, volledig op raw food over-
stappen gaat voor de meeste mensen te 
ver. Vooral tijdens de koudere maanden 
is de zin in een warme maaltijd vaak te 
groot om een rauw dieet consequent 
aan te houden. Een ander vaak genoem-
de moeilijkheid is het feit dat een com-
pleet rauw dieet je sociale leven in het 
gedrang kan brengen. Heel wat mensen 
die overtuigd raken van de meerwaarde 
van de raw food levenswijze, kiezen er 

verhit). Naast lekkere sapjes, salades 
en groentebereidingen, behoren ook  
lekkernijen als crackers en pizza dus 
tot de mogelijkheden. Wel twee punt-
jes van aandacht in de rauwe keuken:  
de producten moeten van uitstekende 
kwaliteit zijn en de keukenhygiëne is 
zeer belangrijk.
 
Is dat wel gezond?
(Bijna) altijd rauw eten: een gezonde 
gewoonte? De meeste wetenschap-
pers zijn het er wel over eens dat een 
dagelijkse portie levende, onbewerkte 
voeding een waardevol onderdeel is 
van het huidige westerse dieet dat 
doorgaans veel vetten en suikers bevat. 
Maar of een voltijds rauw dieet gezond 
is, daarover zijn de meningen verdeeld. 
Hoewel het eten van voeding in zijn 
pure, onbewerkte vorm ontegenspre-
kelijk voordelen biedt, zijn er ook stu-
dies die waarschuwen voor de nadelen 
van een rauw dieet. Zo wordt beweerd 
dat er juist vele gezonde stoffen vrijko-
men tijdens het opwarmen van voedsel 
en dat door het koken ook schadelijke 
bacteriën worden gedood, wat de kans 
op voedselvergiftiging verkleint. Wie 
elke dag raw food eet, zou bovendien 
darmklachten kunnen krijgen, want niet 
ieder lichaam kan even makkelijk grote 
hoeveelheden rauw voedsel verwerken.
 
Minder kilo’s, meer energie
Maar er luidt ook een andere klok. Die 
stelt dat je lichaam bij gekookte voeding 
net veel harder moet werken bij het ver-
teren, wat veel energie kost, en dat de 
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Raw food in een notendop

Het gebruik van puur, onbewerkt voedsel 
dat niet genetisch is gemanipuleerd.

Een voorkeur voor biologische en plant-
aardige ingrediënten.

De voeding wordt niet verhit boven 45°C.

Het dieet wordt geïntegreerd in een zo 
natuurlijk mogelijke levenswijze.
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2-jarige opleiding 
Transformatie Coach

Deze opleiding is geschikt voor 
iedereen die met en voor 
mensen/kinderen werkt. 

En jij kan erbij zijn!

• Zandhoven infoavonden
   21/06/11 en 06/09/11 om 20u
• Hasselt 16/06/11 en 14/06/11
• Brugge 14/06/11 en 
  opendeur De Evolutie 

ria.matheussen@telenet.be
www.script-as-methode.com

Info? Bel me!
0497 223 823

24
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daarom ook voor om niet voltijds 'rauw' 
te gaan, maar wel vaker bewust te  
kiezen voor rauwe groenten of fruit. Voel 
je er ook voor om wat vaker voor rauw te 
gaan, dan kan je de hoeveelheden rauw 
voedsel in je dagelijks dieet stelselmatig 
verhogen tot een verhouding die voor 
jou goed aanvoelt. Een dieet dat bestaat 
uit 80% rauwe voeding zou ideaal zijn 
om je immuunsysteem op topniveau 
te laten functioneren. Morgenvroeg  
een vers groentesapje om je dag mee te 
beginnen?

Lien Van Laere
 
Meer lezen?
• Het pure eten van raw food, Anna 
De Leeuw en Helen Poolman, ISBN 
9789089890610
•  Raw food als levenskunst, Doreen Vir-
tue & Jenny Ross, ISBN 9789085081449

Superfoods of ‘sun’foods

Wie zich in Raw food verdiept, botst al 
snel op de term 'superfoods'. Voedsel 
wordt tegenwoordig erg industrieel ver-
bouwd en geoogst, waardoor veel voe-
dingsstoffen verloren gaan. Daardoor 
zouden veel mensen een tekort aan 
voedingsstoffen hebben, wat kan leiden 
tot een zwak immuunsysteem en allerlei 
lichamelijke kwalen.

Superfoods – soms ook wel 'sunfoods' 
genoemd, omdat ze verrijkt zijn door veel 
zonlicht – zouden dankzij hun uitzon-
derlijke voedzame kwaliteiten uitkomst 
kunnen bieden om bepaalde nutritionele 
tekorten op te heffen.

Enkele bekende superfoods: açaibes-
sen, gojibessen, tarwegras, rauwe cacao, 
durian, spirulina, hennep, jonge kokos-
noten, broccoli, spinazie en avocado.

Assortiment
9 soorten hartige crackers
6 soorten koekjes en zoete rolletjes
6 soorten energybars
4 soorten gekiemde zaden en noten
5 soorten rauwe chocolade

Health XL
T 015 63 90 01
F 015 63 90 02
info@healthxl.eu
www.healthxl.eu

Lifefood
verwerkt onder 42°C
glutenvrij
soyavrij
lactosevrij
biologisch
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Voorbereiding op de zon: pure açaiVoorbereiding op de zon: pure açai
beschermt je huid van binnenuit!beschermt je huid van binnenuit!
Boordevol antioxidanten. Gevriesdroogd: Boordevol antioxidanten. Gevriesdroogd: 

max. behoud van actieve bestanddelen max. behoud van actieve bestanddelen 
D. Jaspart  0484 248 238 www.e-xinsheng.be
C. Huybrechts 03 366 30 33 
www.artemis-schoonheidsinstituut.be

Nu € 5 korting op 
60 caps. en € 10 op 120 caps. !

"

Holistisch trainings-, 
opleidings- en gedrags-

centrum voor mens en dier

info@toscanzahoeve.be
0475 347 112

• Dierengedrag & gedragstesten

• Therapiedieren & hulphonden

• Beroeps- & basisopleidingen

• Uitlaatservice

• Lezingen& workshops

• Kruiden, communicatie & massage

• Dierenspiegel & krachtdieren

• Hondenschool & privétraining

Wees welkom op De Boerderie, 
magische plek waar je jezelf 

helemaal kan terugvinden!
De Boerderie dat is:

B&B met feeërieke gastenkamers
Lekkere en gezellige gastentafel

Een sfeervolle en romantische privé-sauna
Zalige massages en behandelingen

Cursussen pilates, yoga, nia…
Workshops zoals Shiatsu, 

voetreflexologie, oorkaarsen,…
Gezondheidstherapie

Eindertstraat 18, 3581 Beverlo
T: 0032 (0)11 402737
info@deboerderie.be
www.deboerderie.be



nieuwsgierig naar ons toe. Vijf minuten 
eerder hadden we nog tegen elkaar ge-
zegd: ‘We hebben zoveel grond rond ons 
huis, daar moeten we toch iets zinvols 
mee kunnen doen.’ Dat maakte de ont-
moeting met de dieren extra bijzonder. 
We zijn toen aan de praat geraakt met 
Trevor, de verzorger van de alpaca’s. Het 
klikte van bij het eerste moment. Omdat 
we zo  onder de indruk waren van de die-
ren, hebben we gevraagd of we een paar 
dagen stage mochten lopen om meer 
over alpaca’s te weten te komen.''
 
En dat kon?
''Ja, in september zijn we teruggekeerd om 
er effectief stage te lopen. We leerden al-
les over de verzorging van de dieren en 
maakten er een geboorte en  een paring 
mee. Aan het einde van dat weekend heb-
ben we besloten om zelf vijf alpaca’s te 
adopteren. Fernando, de hengst die het 
eerst contact met ons had gezocht, en vier 
zwangere merries. Sinds november zijn Pe-
trea, Lily Rose, Dorothy en Sophia bij ons. 
Fernando komt later over.''
 
En wat zijn jullie met de dieren van 
plan?
''We willen ze niet gewoon houden voor ons 
plezier, maar ook anderen mee laten genie-
ten van het moois dat ze te bieden hebben. 
Hun wol verwerken we in dekbedden en 
kussens en in sjaals van verschillende kleu-
ren en maten. Een van de grote troeven van 

 interview 

Zacht van 
wol, zacht 
van aard

Te midden van de glooi-
ende heuvels in de Vlaamse 

Ardennen dartelt sinds enke-
le maanden een minikudde 

alpaca’s rond. Viervoeters 
met een zachte vacht en 

een al even aaibaar karak-
ter. Hun wol wordt gebruikt 

voor dekbedden, kussens en 
sjaals. Op termijn willen de 

verzorgers de dieren 
therapeutisch inzetten bij 

kinderen met autisme.   

Alpaca’s leven oorspronkelijk uit het Andes 
gebergte. Hoe kwamen jullie erbij de die-
ren hier in Vlaanderen te houden? 
Jos Buysse en Mieke Poppe: ''Elk jaar fietsen 
we samen de route naar Santiago de Com-
postella. Vorig jaar zijn we gestart in Poitiers 
en tot Villeneuve sur Lot gefietst, een 700 à 
800 km verder. Onderweg, in de Charente, 
kwamen we een kudde van wel honderd al-
paca’s tegen. Een indrukwekkend tafereel, 
we hadden nooit eerder zo’n dieren gezien. 
Fernando, een zwarte hengst, kwam meteen 
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maken dat er alternatieven zijn en dat je 
ook  onder een goed, natuurlijk dekbed 
kunt slapen zonder dat je daarvoor dieren 
hoeft te pijnigen. We scheren de alpaca’s 
één keer per jaar, vlak voor de zomer. Ze 
hebben niet liever. En alpaca’s worden ook 
nooit geslacht voor vlees. Dierenliefheb-
bers kunnen dus op hun beide oren slapen.  
In Vlaanderen zijn er geen wolweverijen 
meer, dus het kammen en weven gebeurt 
in het buitenland.  De wol verven doen we 
niet. Dat kan, maar we zouden het zonde 
vinden. Ze komt van nature in een hele 
waaier van mooie kleuren. Tegen het einde 
van het jaar willen we graag ook een kle-
dinglijn lanceren. Een heel beperkte lijn ui-
teraard, aangezien er jaarlijks per dier maar 

zo’n 3,5 kilogram wol-
opbrengst is.''
 
Die kleine hoeveel-
heid wol vertaalt 
zich dan ook in de 
prijs van jullie pro-
ducten?
''Ja, synthetische 
varianten zijn na-
tuurlijk goedkoper, 
maar voor die meer-
prijs heb je dan ook 
een hypoallergeen, 
zeer kwalitatief en 
natuurlijk product. 
Onze dekbedden 
worden met de hand 

alpacawol is dat ze volledig hypoallergeen 
is omdat er geen lanoline in zit. Lanoline is 
de stof die je bijvoorbeeld wel in schapen-
wol vindt en die huisstofmijt aantrekt.
Alpacawol is dus ideaal voor mensen met 
allergieën of astma. De wol wordt gewas-
sen, gedroogd, gekamd en gezuiverd van 
oneffenheden. Dankzij haar holle vezel  
levert ze een zeer fijn en aangenaam licht 
product op. Omdat alpaca’s oorspronke-
lijk in het Andesgebergte leven, moeten ze 
extreme temperaturen kunnen verdragen. 
Overdag is het er zeer heet,  ’s nachts heel 
koud. Die kwaliteit vind je dus ook terug in 
hun wol. Bij koude temperaturen zorgt de 
wol voor een gezellige warmte, bij warm 
weer ben je verzekerd van een goede venti-
latie. Voor dekbedden 
is dat perfect, want 
zo kan je ze het hele 
jaar door gebruiken. 
En wat we ook zeer 
belangrijk vinden: 
het is een diervrien-
delijk product.''
 
In welke zin? 
''Heb je al eens ge-
zien hoe het eraan 
toe gaat als ganzen 
levend geplukt wor-
den voor hun dons? 
Met onze produc-
ten willen we men-
sen er bewust van ©
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gevuld, gestikt en afgewerkt en je koopt ze 
voor het leven. Je hoeft ze ook niet opnieuw 
te vullen. Momenteel wordt de wol omge-
ven door zuiver Egyptisch katoen, maar dat 
willen we gaan vervangen door biokatoen. 
Binnenkort trekken we naar een katoenwe-
verijtje in Calcutta om de mogelijkheden 
te bekijken. Zo hopen we het fairtrade- en 
GOTS-label aan onze producten te kunnen 
koppelen. Dat zou het plaatje echt com-
pleet maken.''

Jullie willen ook therapeutisch met de 
dieren gaan werken?
Mieke Poppe: ''Ik volgde sowieso al een 
cursus levenscoach en evolutiepsychologie. 
Toen ik las dat alpaca’s ook therapeutisch 
worden ingezet om mensen met autisme 
te begeleiden, sprak het idee me meteen 
aan. Alpaca’s zijn schuchtere dieren die zich 
niet makkelijk laten benaderen, maar eens 
ze gewend zijn aan de nabijheid van men-
sen, zoeken ze een diep zielscontact. Ze 
hebben oprecht interesse en kijken je recht 
in de ogen, zonder zich op te dringen. Ze 
hebben echt elk een eigen persoonlijkheid 
en komen allesbehalve bedreigend over. 
Dat ze zo’n hoge aaibaarheids-factor en 
zo’n zachtaardig karakter hebben, schept 
een gevoel van veiligheid en vertrouwen. 
Belangrijke factoren als je werkt met men-
sen met autisme. Dat merkten we 
ook bij een meisje uit de buurt 
dat hier de voorbije maanden 
regelmatig langs kwam en 
vanzelf contact zocht met de 
alpaca’s. Later hoorden we van 
haar vader dat ze autisme heeft. 
Fascinerend vind ik dat, die na-
tuurlijke aantrekkingskracht.''
 
Er loopt hier ook een veulen-
tje rond. 
''Ja, Lily-Rose is net bevallen van 
ons eerste veulen: Balthazar Eco 
Snooze. Marijn De Valck (nvdr: 
ook bekend als Balthazar Boma 
uit de tv-reeks De Kampioenen) 
heeft hem gedoopt. Met een 
zoen. (lacht) Marijn woont hier 
in de buurt en we kennen elkaar 
al jaren. Toen we hem zeiden 

dat we ons eerste veulentje Balthazar had-
den genoemd en dat we het wilden gaan 
inzetten voor therapeutisch werk met autis-
tische kinderen, vertelde hij dat hij peter is 
van de Vlaamse Vereniging voor Autisme, 
waar hij me nu ook mee in contact zal bren-
gen. Die puzzel schoof dus mooi in elkaar. 
De geboorte van de andere drie veulens is 
voor later op het jaar voorzien. Ik zou de 
kleintjes en Fernando graag trainen voor de 
therapie. Dat zal uiteraard wel tijd vragen. 
Eerst moet ik de dieren zelf door en door 
kennen en leren aanvoelen waar hun gren-
zen liggen. Maar ik heb er alle vertrouwen 
in dat dat wel komt. Door er dagelijks mee 
bezig te zijn, voel ik hen steeds beter aan.'' 
 
Nog meer toekomstplannen? 
''Op termijn hopen we onze kudde uit te 
breiden tot een 40 à 50-tal alpaca’s. Ons 
domein is groot genoeg en we dromen 
ervan om binnen vijf jaar fulltime met de 
dieren bezig te zijn. We zijn ervan over-
tuigd dat we heel mooie dingen met hen 
kunnen doen.''

Lien Van Laere

Meer info over de Eco Snooze-producten 
en/of op de hoogte blijven van de alpaca-
therapie? www.ecosnooze.be
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positieve actualiteit

Chipfabrikant Intel heeft een driedimen-
sionale transistor ontwikkeld, ''Tri-Gate'', 
die tegelijk sneller en tot de helft zuiniger 
is. De technologie kan een doorbraak 
betekenen voor het stroomverbruik van 
elektronica. De transistor is de bouwsteen 
van zowat alle elektronica die we van-
daag kennen: van computers over medi-
sche apparatuur en huishoudtoestellen tot 
mobiele telefoons. Intel noemt de ontdek-
king dan ook een ''historische innovatie'' 
en ''grote technologische doorbraak'', te 
vergelijken met de ontdekking van de op 
silicium gebaseerde transistor meer dan 
vijftig jaar geleden. Wetenschappers wis-
ten al langer dat de derde dimensie grote 
voordelen kon hebben in de ontwikkeling 
van transistors, maar Intel slaagt er als 
eerste in om die driedimensionale variant 
te produceren op grote schaal. 
[Bron: www.happynews.nl]

Intel maakt het hart van 
elektronica de helft zuiniger

Vaak vind je negatief nieuws in kranten en magazines. Wij geloven dat het belangrijk is 
te focussen op het positieve. Op deze twee pagina’s vind je een overzicht van nieuws 
dat ons vrolijk stemde. Door te kiezen voor een positieve aanpak, hopen we bij te 
dragen aan de groeiende bewustwording dat een andere wereld mogelijk is.

Gentse stadshoning
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De aanwezigheid van materialen van dier-
lijke oorsprong in textiel moet voortaan 
duidelijk vermeld worden op het etiket van 
textielwaren. De bedoeling is dat mensen 
die geen bont of leder willen dragen niet 
langer onbedoeld toch zulke kledij kopen. 
Voor Pasen werd er al een akkoord gesloten 
tussen de lidstaten en het Europees parle-
ment over de nieuwe regels voor de etiket-
tering van textiel en die tekst is nu officieel 
bekrachtigd. Volgens de nieuwe regels zul-
len dierlijke materialen aangeduid moeten 
worden met de vermelding "niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke oorsprong". 
Zo kunnen mensen met een allergie of 
andere consumenten die liever geen bont 
kopen een geïnformeerde keuze maken, is 
de redenering. Voor consumenten is het 
namelijk vaak moeilijk om bont te onder-

Bont en leder in textiel 
voortaan verplicht op etiket

Op het dak van het kunstencentrum 
Vooruit zijn twee bijenkorven geplaatst 
door Liesbeth Hiele van Apicula. Zij 
beschouwt de imkerij als een onderdeel 
van een ecologisch bevlogen stadsland-
bouw, waar mensen zelf instaan voor hun 
voedselvoorziening. Dus produceert Hiele 
'stadshoning'. De bijen verzamelen de nec-
tar uit bloemen in het park en verspreiden 
tegelijkertijd stuifmeel. Verder dan drie 
kilometer vliegen ze niet, maar de bijen-
korven op het dak van de Vooruit heb-
ben binnen hun actieradius keuze uit drie 
parken. De bijen vinden in de stad een 
nieuwe habitat die hun elders, door het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
op landbouwpercelen, misschien niet meer 
gegund is... [Bron: De Standaard]

scheiden van namaakbont van goede kwa-
liteit. Voor de regels geldt een overgangs-
periode van 2,5 jaar om de industrie de tijd 
te geven zich aan te passen. Het parlement 
had graag ook een oorsprongsaanduiding 
verplicht willen maken voor textiel afkom-
stig uit ontwikkelingslanden. Tijdens de 
onderhandelingen bleek dat voor de lidsta-
ten echter een brug te ver. Wel wordt de 
Europese Commissie gevraagd om tegen 
eind september 2013 een studie uit 
te voeren naar de haalbaarheid 
van zo'n oorsprongsetikettering.
Het verslag van de commissie 
moet ook de resultaten van 
een studie bevatten naar 
de mogelijke verbanden 
tussen allergische reac-
ties en chemische stof-
fen die in textiel worden 
gebruikt en de haalbaar-
heid van een uniform 
systeem voor de hele EU 
voor het aanbrengen van 
maataanduidingen. [Bron: 
www.vilt.be]
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Bio land- en tuinbouwsector 
weer opvallend gegroeid

Hernieuwbare energiebronnen, zoals 
zonne-energie, wind- en waterkracht,  
kunnen tegen 2050 bijna 80 procent van de 
energievraag in de hele wereld opvangen. 
Dat staat in een rapport van de Verenigde 
Naties. Het document werd opgesteld door 
het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC), en komt in grote lijnen 
overeen met een ontwerprapport dat werd 
geschreven door wetenschappers. Het 
werd onlangs goedgekeurd door diverse 
landen op een conferentie in Abu Dhabi. 
Milieugroepen loven het rapport en noe-
men het een leidraad bij de verschuiving 
van fossiele naar hernieuwbare energie, 
omzo de klimaatopwarming te bestrijden. 
Ze vinden wel dat een aantal bevindingen 
werden afgezwakt onder druk van de olie-
exporterende landen. Duurzame energie 
is vandaag goed voor ongeveer 12,9 pro-
cent van de mondiale energievoorziening 
en wordt gedomineerd door bio-energie, 
waterkracht, wind, aardwarmte, zonne-
energie en energie uit de zee. 
[Bron: De Standaard]

VN: hernieuwbare energie 
kan hele wereld voorzien

Nog nooit eerder was er zo veel aandacht 
voor duurzaamheid als bij de organisatie 
van de Olympische Spelen 2012 in London.  
De complete CO2-voetafdruk van de Spelen 
is berekend. Met gerecycleerde materialen 
en een lichtgewicht stadion met 80.000 zit-
plaatsen, bespaart de organisatie 100.000 
ton CO2-uitstoot. Dat is evenveel als 65.000 
auto’s die een jaar niet rijden. De organisa-
tie bouwt niet alleen duurzaam, maar denkt 
ook vooruit. Een deel van het Olympische 
terrein van 250 hectare wordt na de spe-
len omgevormd tot het grootste stedelijke 
natuurpark in Europa. Nog nooit eerder 
werd er 2 miljoen ton vervuilde grond 
opgeschoond vanwege de Olympische 
Spelen. [Bron: Ode magazine & BBC News]

Olympische Spelen 2012 
kampioen duurzaamheid
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Uit het eerste jaarraport van de biologi-
sche landbouw blijkt dat de productie van 
biologische land- en tuinbouwproducten 
in Vlaanderen in de lift zit. Vorig jaar nam 
het bio-areaal toe met vijf procent in 
vergelijking met 2008 en kwamen er 21 
nieuwe bio-producenten bij. Dit brengt 

het totaal op 242. Vooral bio-fruit 
zit in de lift. Het bio-fruitareaal 

steeg met maar liefst 44 pro-
cent tot 389 hectare. Zowel 

appelen en peren als klein-
fruit gaan er op vooruit. 
Ook het areaal biologi-
sche groenten stijgt met 
9,3 procent. Voor het 
eerst sinds lang stijgt 
de bio-productie in ons 

land opnieuw. Deze 
toename is belangrijk, 

want er is vraag naar bio- 
producten in Vlaanderen. 

Het is jammer dat het grootste 
deel ervan nu moet ingevoerd 

worden. Het jaarrapport is het eer-
ste volledige overzicht van de bio-

sector in Vlaanderen sinds het 'Strategisch 
Plan Biologische Landbouw 2008-2012' 
werd gelanceerd. Over dat plan werd in 
juni 2008 onder impuls van de Vlaamse 
overheid een akkoord bereikt tussen de 
landbouworganisaties Boerenbond en 
ABS enerzijds en BioForum anderzijds. Zij 
engageerden zich om het Strategisch Plan 
mee uit te voeren. In verhouding met het 
totale landbouwareaal neemt de bioland-
bouw nog altijd maar een kleine plaats 
in. Het is hoopgevend dat een 150-tal 
landbouwers contact heeft opgenomen 
met Bio zoekt Boer, dat in het kader van 
het strategisch plan werd uitgewerkt om 
gangbare boeren de overstap naar bio te 
helpen zetten. [Bron: www.vilt.be]
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brein heeft diverse eigenschappen:  het 
stuurt enerzijds vele lichaamsfuncties en 
anderzijds maakt het ons mogelijk om tot 
denken te komen, verbanden te leggen, 
gedragingen te ontwikkelen en dus een 
'persoonlijkheid' op te bouwen. Dit menta-
le domein noemen we doorgaans psyche 
of geest. Het woord psyche, dat zijn oor-
sprong heeft in de Griekse taal, betekent 
'ziel' en linkt naar een andere dimensie die 
we als puur potentieel kunnen beschou-
wen. De dimensie 'geest', die de mens is, 
houdt dus méér in dan de verzameling van 
onze pychische drijfveren (mentale dimen-
sie) en wat daaruit voortkomt, zoals  acties 
en reacties, maar ook gevoelens en emoties 
(emotionele dimensie). Als in een bepaalde 
situatie onze persoonskwaliteit past bij het 
zieledomein, komt er automatisch potenti-
eel vrij. Dat kan allerlei vormen aannemen, 
alnaargelang wat nodig is. Het kan gaan 
van oplading en heroriëntatie binnen het 
organisme, tot vredevolle herkenning van 
het groter geheel, waarbinnen alles een  
eigen plaats heeft, tot ervaring van vrijheid 
en zelfverantwoordelijkheid, tot gevoel van 
balans en flow. Zielekracht zou men ook 
kunnen omschrijven als de Kernkracht die 
maakt dat potentiëlen wakker worden.

Bewustzijn
Datgene dat ons tot die staat kan bren-
gen, is het fenomeen 'bewustzijn', dat 
functioneert als zielepoort om toegang te 
krijgen tot onze ware aard en bestemming 
en dit met betrekking tot alle levensterrei-

beter leven
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Het lichaam wijst 
op een subtiele manier 

de ingangspoort aan 
tot dié cellengeheugens 

die informatie kunnen geven  
rond de lasten 

die men blijft dragen.

Volgens de wet van Syntropy, geïntro-
duceerd door A.S. Gyorgyi (winnaar 

van de nobelprijs voor fysiologie of ge-
neeskunde in 1937), zal het potentieel dat 
opgeslagen ligt in iets dat leven in zich 
draagt, zich zoeken waar te maken van 
zodra omstandigheden ontstaan die met 
dat potentieel in overeenstemming zijn, 
ook al zijn de gunstige omstandigheden 
minimaal.

Bij Inner Tuning wordt er gefocust op 
het ontwikkelen van onze wezenlijke  
potentiëlen om als mens vrij, gegrond en 
gezond door het leven te kunnen gaan. 
Hiervoor is het nodig om voor onszelf 
die context te leren scheppen die dat  
mogelijk maakt, zodat onze verborgen en  
ongekende talenten tot iets kunnen  
dienen. Naast het feit dat de  mens vorm 
is (lichaam),  is de mens ook niet-vorm 
(geest). Deze twee dimensies ontmoeten  
elkaar in een dieperliggend energetisch 
domein: het Levensdomein. Het menselijk 

Inner TuningInner Tuning®®

Je kernkrachtJe kernkracht
tegemoet gaantegemoet gaan
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andere en de verschillende velden zitten 
ook in elkaar bevat. Ze worden symbo-
lisch opgesplitst in 7 bewustzijnsoctaven 
als metafoor voor de 7 basisnoten uit de  
muziekwereld die alnaargelang het oc-
taaf een andere trilling krijgen. Vertrek-
kende van de 7 basisklanken die noten 
voortbrengen, wordt er al eeuwen ge-
componeerd en is de meest verscheidene  
muziek ontstaan. Muziek is vloeiend  
zolang de basisklanken (muzieknoten) in 
hun oorspronkelijke Kernkracht zijn. Daar-
om dient het instrument dat de klanken 
moet voortbrengen geregeld afgestemd 
te worden. De energie van een noot 
die niet aangelijnd is aan haar originele 
kracht, kan gevoeld worden, ook al kent 
men weinig van muziek. Valse noten ver-
oorzaken een  energetische verstoring die 

ongemakkelijk voelt 
en zelfs fysieke rillin-
gen tot misselijkheid 
kan doen ontstaan. 

Zoals er vanuit een 
paar eenvoudige ba-
sisklanken (muziek-
noten) een immense 
diversiteit aan muziek 
kan voortkomen, zijn 
er eigenlijk 7 funda-
mentele menselijke 
behoeften die aan 
de basis liggen van 
onze complexe per-

soonlijkheid. Ze lig-
gen verborgen in het onbewuste deel 
van onze geest, achter onze tientallen  
gekende noden van allerlei aard. Als onze 
fundamentele behoeften niet vanuit syn-
tropische  associaties ingevuld kunnen 
worden of als onze psychische patro-
nen een aanzet zijn tot het verwrongen  
invullen ervan, zijn we niet aangelijnd op 
het zieledomein: iets als de stekker die 
niet aangesloten is op bewustzijn. Vroeg 
of laat kan er verstoring en disbalans 
ontstaan o.v.v. mentale, emotionele tot  
fysieke lasten of onvrede binnen de  
relatie tot omgeving en groter  
geheel. Toch wordt er binnen Inner  
Tuning niet gezocht naar oorzaken van 
iets, maar wordt er vertrokken van de  

nen. Volgens R. Assagioli, arts/psychiater, 
ligt de waarheid in het diepste van ons 
eigen wezen. Meestal wordt de werke-
lijke betekenis en energie van het woord 
bewustzijn ontkracht en gebruikt voor 
'beseffen' (evenzo door het woord psyche 
te gebruiken voor wat het niet is). Besef-
fen is van het verstand, volgt oorzaak/ 
gevolg-denken en brengt niet noodzake-
lijk tot bewustzijn. Men kan dus ook niet 
op weg zijn naar bewustzijn, want het is 
een zijns-staat die er op een moment is 
of er niet is. Zo kunnen we jaren vanalles  
beseffen en inzien, maar vaststellen dat  
dit niet persé iets verandert aan ons leven. 
Net zoals het denken, het voelen en het 
ervaren, komt besef voort uit de werking 
van het brein (mentale dimensie).

Het is echter niet het 
brein dat bewust-
zijn produceert. De 
mens dient zichzelf tot 
bewustzijn te trans-
formeren door syntro-
pische omstandighe-
den te scheppen. Zo 
kunnen de potenti- 
elen die er mee samen- 
hangen geactiveerd  
worden. Dr. D. 
Chopra verwoordt 
het  als The power  
asleep in us all doesn't 
awaken untill we call.

Het menselijk brein is wel een medium 
waarlangs diverse vormen van bewust-
zijn zich kunnen manifesteren (R. Laing) 
en volgens dr. S. De Batselier is de ontdek-
king dat bewustzijn niet in de hersenen zit 
en er ook niet aan vasthangt misschien wel 
het meest wezenlijke en belangrijke dat ooit 
ontdekt werd. Het toont aan dat we méér 
zijn dan de som van ons denken, voelen en 
fysieke zijn. Het is tegelijk een aanwijzing 
dat er meerdere vormen van bewustzijn 
mogelijk zijn.

De 7 basisklanken
Volgens Inner Tuning zijn er 7 bewustzijns-
velden die één groot holografisch netwerk 
vormen. Het ene veld ontstaat uit het 

© MC Meersch



de innerlijke als naar de verborgen werel-
den die ons leven kleuren. Er zijn velden 
die aan onze zintuigen en onze ratio ont-
snappen. Naast de constante trigger waar 
het leven voor zorgt door gebeurtenissen,  
relaties, persoonlijke historie, staan we 
ook niet los van natuurwetten waar we 
geen benul van hebben. Binnen Inner Tu-
ning werkt men o.a. met meditatief waar- 
nemen, belichaamd ervaren, herkennings-
kracht en synchroniciteit, ex-sensoriële  
perceptie, cellengeheugens, field shifting 
en Metacommunicatie© tussen hoofd,  
lichaam en ziel.

Opleiding tot Inner Tuning coach
Inner Tuning is een combinatie van  
methodiek en persoonlijk proces. Omdat 
de coach optreedt als catalysator voor de 
cliënt, kan die enkel vanuit eigen cente-
ring en passend bewustzijn de andere be-
geleiden. Daarom is de 3-jarige opleiding 
tot Inner Tuning coach vooral ervarings-
gericht, met het oog op ontwikkelen van 
eigen potentiëlen en gerelateerd bewust-
zijn. Pas zo kan de coach die competentie 
bereiken die nodig is om er op een juiste 
manier te zijn voor de cliënt.

Marie Christine Meersch
basislegger en bezieler van Inner Tuning

www.innertuning.be

realiteit van het moment zelf, wat die ook 
is. Door een heroriëntatie op het terrein 
van de persoonlijkheid is er synchroon  
reorganisatie in het Levensdomein waar 
de energie van geest en lichaam één ge-
heel vormen.

Bij Inner Tuning worden bepaalde gees-
tesvermogens gebruikt om toegang 
te krijgen tot het lichaamsgeheugen. 
Het lichaam wijst op een subtiele manier 
die bepaalde cellengeheugens aan die  
informatie kunnen geven rond de lasten 
die men blijft dragen. Inner Tuning werkt 
met hologrammen die de dynamiek in 
kaart brengen tussen de 7 bewustzijns-
staten onderling, maar ook hun link met 
onze wezenlijke potentiëlen, de interactie  
tussen 7 psychische werelden, de funda-
mentele menselijke behoeften en energeti-
sche linken met alle lichaamssystemen en 
hun werking. Zo is het niet nieuw meer dat 
de productie van neurotransmitters sterk 
beïnvloed wordt door geestelijke factoren. 
Simultaan met wat zich in ons psychisch 
hologram afspeelt, is er verschuiving in het 
lichaamshologram. Omdat elk mens uniek 
is, zal bovendien de dynamiek binnen ie-
ders hologram verschillend zijn. Er is dus 
geen enkel uniform patroon. Dat zou de 
mens herleiden tot een kunstmatig functi-
onerend iets. Zelfs de interactie met de om-
geving en de kwaliteit van onze relaties zijn 
gelinkt aan het individueel hologram.

Individuele sessies
Een sessie verloopt op een vrij eenvoudige 
manier en men zou die kunnen omschrijven 
als een specifieke dialoog tussen de cliënt en 
de coach, tussen de cliënt en zijn lichaams-
dimensie, tussen de cliënt en zijn lichaam/
geest-domein. Volgens Inner Tuning kan 
zielekracht zich manifesteren langs meer-
dere kanalen, zoals de mentale, emotione-
le en lichamelijke dimensie maar zelfs via 
externe situaties die uit het schijnbare niets 
komen en die men benoemt als synchroni-
citeit. De vertrekbasis van Inner Tuning is 
dat het toeval geenszins bestaat. Er wordt 
dus ook niet gefocust op wegwerken van  
ongemakken en symptomen, noch op  
ingrijpen op situaties. De naam Inner  
Tuning verwijst trouwens evenveel naar ©
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van dag tot dag

HEEL VLAANDEREN  

Bioweek .  4/6 tot 12/6. Boeren, 
koks, winkeliers, fabrikanten 
en organisaties uit de biosec-
tor gooien hun deuren open. 
Een week vol workshops, boer-
derijfeesten, proeverijen en 
fietstochten. www.bioweek.be

ANTWERPEN  

  Massage voor welzijn en even-
wicht.   Elke do en vr.   9u-18u. 
  Je persoonlijk ritme ontdekken, 
een innerlijk gevoel ervaren van 
verruimd bewustzijn en van mo-
ment tot moment zichzelf steeds 
meer als nieuw ervaren.   Marie-
Claude Payre  .   Kapsalon Hair-
port. Amsterdamstraat 20. 2000 
ANTWERPEN.      03 226 07 31  . 
www.hairport.be  

agenda «van dag tot dag» Voordrachten - Opendeurdagen
Tentoonstellingen - Evenementen 

  Lomilomi Aunty Maile Stijl.   
Elke wo.   9u-17u30.   Adem & 
specifieke vibratietechnieken 
om blokkades i/h lichaam op te 
heffen en om fysiek ongemak 
zoals hoofdpijn, rugpijn en RSI-
klachten te verlichten.   Lomi 
Lea  , Bodyworker.   Hairport. Am-
sterdamstraat 20. 2000 ANT-
WERPEN.   Wailea.    0472 304 
670  .   lomilea@gmail.com  
  Concert ‘Sacred Sounds’ met 
Boventoonzang.   10/6.   20u-
21u30.   Meditatief concert met 
chants, mantra’s en krachtlie-
deren van overal ter wereld, 
aangevuld met boventoonzang 
en akoestische muziekcom-
posities.   Nestor Kornblum, 
Michêle Averard  .   Millegem-
kerk. Sint-Antoniusstraat. 2520 
RANST.   Thuis In Jezelf.    03 
366 46 16  .   info@thuisinje-
zelf.be   - www.thuisinjezelf.be  
  Rookvrije 29+ fuiven.   11/6. 
  20u-1u30.     Dj Mundillo, Dj Raf, 
Dj Carla  .   Zaal Zappa. August 
Leyweg 6. 2020 ANTWERPEN 
& Zaal Lepelhof 3. Lepelstraat 
3. 2640 MORTSEL.    De Kleine 
Bron.      www.30plusfuiven.be  
  Licht op bewustzijn.   15/6.     Le-
zing over het boek waarin een 
helder inzicht wordt gegeven in 
de zingeving en betekenis van 
ons leven.   Eric Huysmans  .   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.   Oost West Cen-
trum.    03 230 13 82  .   www.owc.be  
  Inzicht in spirituele en kos-
mische ervaringen.   15/6. 
  20u-22u30.     Jan Willems  .   Café 
Refuge. Zimmerplein 12. 2500 
LIER.   De Kleine Bron.    03 225 
02 27  .     www.dekleinebron.be  
  Onze hersenfunctie verbe-
teren.   16/6.     Hoe werken onze 
hersenen, wat is er nodig om 
ze goed te doen werken, waar-
mee worden ze gemakkelijk ver-
stoord?       Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.   Oost 
West Centrum.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  
  Zin en onzin van gezonde 
voeding en voedingssupple-
menten.   16/6.   19u30-21u30.    
  Peter Aelbrecht  .   De Wilde 
Vespers. Herenthoutseweg 249. 

2200 HERENTALS.   Natuurhuis 
Alterna.    014 22 16 93  .  
  Veranderingen van de pla-
neet aarde en haar bewoners: 
de grote bewustzijnssprong.   
16/6.   20u-22u30.     Berlinde Ke-
gels  .   Zaal Valaarhof. Letterkun-
destraat 133. 2610 WILRIJK. 
  De Kleine Bron.    03 225 02 27  .   
  www.dekleinebron.be  
  2012, Transformatie: wat ge-
beurt er met onze wereld?   
17/6.     De wereld en de mensheid 
zitten verwikkeld in één van de 
grootste transformatieperiodes 
in onze recente geschiedenis.  
Vele systemen vallen uit elkaar. 
      Van Schoonbekestraat 148. 
2018 ANTWERPEN.   Oost West 
Centrum.    03 230 13 82  .   WWW.
owc.be  
  Borstvoedingscursus.   18/6. 
  13u-15u.   Een praktische bena-
dering van borstvoeding: hoe 
werkt het, hoe leg ik mijn kind-
je correct aan de borst, wan-
neer voeding geven, enz.... 
      deSprong. Korte Vianenstraat 
4 bus 69. 2300 TURNHOUT. 
  Christel Vermeylen.    0474 726 
296  .   christel@desprong.be   - 
www.desprong.be  

  Zin en onzin van gezonde 
voeding en voedingssupple-
menten.   18/6.   15u-16u30.      Pe-
ter Aelbrecht  , Dr.   Eethuisstraat 
130-140. 2170 MERKSEM. 
  Het Natuurhuis.    03 645 50 42  .  
  Spirituele beurs.   19/6.   10u-
18u.   Heel de dag demonstra-
tie met o.a. Naomi Apachi 
om 15u + signeersessie van 
haar boek om 16.15u. Ook 
ander bekende paragnos-
ten.     G.o. Herentalsebaan 56. 
2390 OOSTMALLE.   Spiritueel 
Onderweg.    0499 267 085  .   
info@spirituelebeurs.be   - 
www.spirituelebeurs.be  
  Relaties, een weg van spiri-
tuele groei.   20/6.   20u-22u30. 
  Vanuit praktijkervaringen.   

‘Van dag tot dag’ is een rubriek 
waarin je alle activiteiten terug-
vindt waarover je de dag zelf 
kan beslissen of je zin hebt om 
deel te nemen of niet. Normaal 
gesproken is inschrijven niet 
noodzakelijk.

Deze activiteiten worden inge-
deeld per provincie  en per da-
tum.  In principe worden alleen 
activiteiten van de 10de van de 
maand van verschijning tot de 
9de van de maand erop opge-
nomen. 

De redactie kan de juistheid 
van de gegeven informatie niet 
garanderen. We nodigen je uit 
om behoedzaam te zijn en enig 
oordeelsvermogen aan de dag te 
leggen.
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Geneviève Cooreman  .   Turn-
houtsebaan 381. 2110 WIJNE-
GEM.   De Lichtbron.    03 354 56 
28  .   info@delichtbron.be   - www.
delichtbron.be  

  Infosessie Intuïtieve Ont-
wikkeling.   20/6.   19u30-21u. 
  Info en demonstratie over 
de vormingscyclus Intuïtieve 
Ontwikkeling, een intensieve 
training voor innerlijke groei 
en bewustzijnsverruiming.   
Lisette Hofmans  .   Oude Ble-
ken, 25. 2400 MOL.   Timot-
heus.    03 644 53 01  .   info@
timotheus.org   - www.timotheus.be  

  De zin van ziek zijn.   21/6.     Als 
niets toeval is, dan heeft ziekte 
ook zijn betekenis. Fysieke, psy-
chische en spirituele oorzaken 
kunnen tot ziekte leiden.       Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.   Oost West Cen-
trum.    03 230 13 82  . www.owc.be  
  Drumceremonie voor de zo-
merzonnewende.   21/6.   20u-
22u.   De langste dag van het 
jaar. We drummen en chanten 
voor de zon, de elementen en 
onszelf.   Lieve Van Der Taelen  . 
  Bredabaan 734. 2170 MERK-
SEM.   Drie Veren.    0475 904 
762  .   info@drieveren.be   - www.
drieveren.be  
  Lomilomi Hawaiian Temple 
Bodywork.   22/6.   9u-17u30.   De 
Rolls Royce onder de massa-
ges! In de koesterende ALOHA 
SPIRIT helpt LOMILOMI je je-
zelf te omarmen met alles wat je 
bent. Luister naar je hartewens. 
  Lomi Lea  .   Hairport. Amster-
damstraat 20. 2000 ANTWER-
PEN.   Wailea.    0472 304 670  .   
lomilea@gmail.com  
  Op het ritme van de heilige 
dans.   22/6.   20u-22u.   Een man 
nodigt een vrouw uit tot de 

dans... Geest nodigt de ziel uit 
tot de dans: zij kan zich aan hem 
overgeven, hem de dans laten 
leiden...       Den Tip - ontmoetings-
centrum. Van den Hautelei 79. 
2100 ANTWERPEN DEURNE. 
  Lectorium Rosicrucianum.    09 
225 43 16  .   info@rozenkruis.be   - 
www.rozenkruis.be  
  Open avond Ayurvedaschool.   
22/6.   19u.   Gelegenheid tot ken-
nismaking met de docenten en 
de cursussen.   Anil.k Mehta, Pe-
ter Van Herck  .   Ayurvedaschool 
Antwerpen. Eliaertsstraat 25. 
2140 BORGERHOUT.   Uveda 
nv.    0475 767 725  .   contact@
ayurvedaschool.be   - www.
ayurvedaschool.be  
  Worden wie je bent.   22/6.   20u-
22u30.   Hier krijg je inzicht in je 
leven vorm te geven zodanig dat 
het een weerspiegeling wordt van 
wie je in wezen bent, i.p.v. wie je 
denkt te zijn.   Egon Schneider  . 
  Café Refuge. Zimmerplein 12. 
2500 LIER.   De Kleine Bron.    03 
225 02 27.   www.dekleinebron.be  
  Zin en onzin van gezonde voe-
ding en voedingssupplemen-
ten.   23/6.   19u30-21u.      Dr. Peter 
Aelbrecht  .  Terrasana.  Breder-
odestraat 101/ Gelijkheidstraat. 
2018 ANTWERPEN.      03 238 13 
54  . www.terrasana.be   
  Gevoelens als sleutel tot be-
vrijding.   23/6.   20u-22u30.     Jan 
Willems  .   Zaal Valaarhof. Letter-
kundestraat 133. 2610 WILRIJK. 
  De Kleine Bron.    03 225 02 27. 
  www.dekleinebron.be  
  Chi Neng Qigong voor begin-
ners.   26/6.   10u-17u.   Na deze 
dag kan je thuis, afgestemd op 
kosmische qi, deze eenvoudige 
diepwerkende bewegingen oe-
fenen om je welbevinden heel 
snel te verbeteren.   Tilla Van 
Opstal  .   Hoeve Middenin. Bui-
tensteinde 33. 2440 2440 GEEL 
(LARUM).   Chi Neng Institute 
Belgium.    03 288 45 08  .   tilla@
chineng.eu   - www.chineng.be  
  Zomerwandeling.   26/6.   14u-
17u.   Samen wandelen ontspant 
en verbindt. Verzamelen om 
14 uur aan de Swaen (ingang 
park). Heb je geen auto, je kan 
altijd met iemand meerijden. 
+/-10 km.   Paul Van Geel, Lu 
Bresseleers  .   Turnhoutsebaan 
381. 2110 WIJNEGEM.   De 

Lichtbron vzw.    03 354 56 28  .   
info@delichtbron.be   - www.
delichtbron.be  

  Opendeurdag Toscanzahoe-
ve.   26/6.   10u-21u30.    Vragen 
mogelijk over de workshops 
en (beroeps)opleidingen, hon-
denschool, voeding, gedrag 
en agenda aan medewerkers 
Toscanzahoeve. Inge Pauwels. 
      Frekeslei 4. 2221 BOOISCHOT. 
  Toscanzahoeve.    0475 347 112  .  
  Geld en beleggingen, eso-
terisch benaderd.   29/6.   20u-
22u30.     Adriaan van Zelst  .   Café 
Refuge. Zimmerplein 12. 2500 
LIER.   De Kleine Bron.    03 225 
02 27.   www.dekleinebron.be  
  Groeiavonden: holistische 
avond voor mensen rond na-
tuur en dieren.   30/6.   19u30-
21u30.   Samen en begeleid een 
alternatieve film bekijken, medi-
teren, dierenspiegel, krachtdier, 
masseren, tekenen, boeken 
bespreken, lichaamstaal, man-
dala’s, chakra’s, enz... met ge-
lijkgestemden in een leuke kleine 
groep.       Frekeslei 4. 2221 BOOI-
SCHOT.   Toscanzahoeve.    0475 
347 112  .   info@toscanzahoeve.
be   - www.toscanzahoeve.be  
  My coachcafe.   30/6.   19u-23u. 
  Succesvolle klantenwerving 
voor Coaches.   Dominique 
Deffontaine, Wendy Peleman  , 
Life Coach.   Cyres Antwerpen. 
Leopold de Waelstraat 34. 
2000 ANTWERPEN.   You2me-
plus.    0475 975 846  .   ddeff101@
skynet.be   - www.mycoachcafe.be
    Zin en onzin van gezonde 
voeding en voedingssup-
plementen.   30/6.   19u30-21u.    
  Dr. Peter Aelbrecht  .   De Hulst-
kamp. De Keyserlei 23. 2000 
ANTWERPEN.   De Kruiderij.    03 
234 08 45  .  
  Hoe evolueren en verande-
ren wij gedurende ons leven.   
30/6.   20u-22u30.     Adriaan van 
Zelst  .   Valaarhof. Letterkun-
destraat 133. 2610 WILRIJK. 
  De Kleine Bron.    03 225 02 27. 
  www.dekleinebron.be  
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  infosessie Intuïtieve Ontwik-
keling.   6/7.   19u30-21u.   Info en 
demonstratie over de vormings-
cyclus Intuïtieve Ontwikkeling, 
een intensieve training voor in-
nerlijke groei en bewustzijnsver-
ruiming.   Jan Meysmans  .   Kring. 
Jaak De Boeckstraat 73. 2170 
MERKSEM.   Timotheus.    03 644 
53 01  .   info@timotheus.org   - 
www.timotheus.be  
  Angst versus liefde.   6/7.   20u-
22u30.     Sander Videler  .   Café 
Refuge. Zimmerplein 12. 2500 
LIER.   De Kleine Bron.    03 225 
02 27.   www.dekleinebron.be  
  Esoterische heling, contact 
met je ziel.   7/7.   20u-22u30. 
  Tijdens de avond worden de 
verschillende wetten van eso-
terische genezing uitvoerig be-
sproken.   Jan Gyselinck  .   Zaal 
Valaarhof. Letterkundestraat 
133. 2610 WILRIJK.   De Klei-
ne Bron.    03 225 02 27.   www.
dekleinebron.be  

  BRUSSEL  

  Transmissie, een meditatie 
voor de nieuwe tijd.   Elke di. 
en do.   20u.   Een eenvoudige 
groepsmeditatie als dynami-
sche dienst aan de wereld en 
een krachtige vorm van geeste-
lijke ontwikkeling.       1160 OUDER-
GEM.   Transmissions.    02 538 
21 61  .   transmisssions@skynet.
be   - www.transmissionbelgium.
be   Ook op andere plaatsen in 
Vlaanderen en Brussel.  

  LIMBURG (BE)  

  Zin en onzin van gezonde voe-
ding en voedingssupplemen-
ten.   14/6.   19u30-21u30.      Dr. 
Peter Aelbrecht  .   Zaal Kloster-
hof. Oude Diesterbaan 1. 3920 
LOMMEL.   Reformhuis Vivaldi.    
011 55 22 04  .  
  Zin en onzin van gezonde voe-
ding en voedingssupplemen-
ten.   15/6.   19u30-21u30.      Dr. Pe-
ter Aelbrecht  .   CC De Breugel. 
Kloosterstraat 13. 3960 BREE. 
  Biowinkel Bree.    089 47 35 52  .  
  Infosessie Intuïtieve Ontwik-
keling.   21/6.   19u-20u30.   Info 
en demonstratie over de vor-
mingscyclus Intuïtieve Ontwik-
keling, een intensieve training 
voor innerlijke groei en bewust-

zijnsverruiming.   Leen Vantilt  . 
  Siloam. Holsteenweg 17. 3520 
ZONHOVEN.   Timotheus.    03 
644 53 01  .   info@timotheus.org   - 
www.timotheus.be  
  Dag van het Licht.   25/6.     Spiri-
tuele Happening voor het hele 
gezin, met openluchtbeurs, 
lezingen en mini-workshops 
voor volwassenen en kinde-
ren!       Vogelsancklaan 303. 3520 
ZONHOVEN.   Atman Bud-
dhi Centrum.    011 82 54 38 
- 0495 214 079  .   info@atman-
buddhi-centrum.eu   - www.
a tman-buddh i -cen t rum.eu

 Transitie Open Space.  8/7 tot 
16/7. Doe-het-zelf festival. Na-
tuurlijke kwaliteit, levendigheid, 
diversiteit én het plezier om sa-
men te creëren! Kasteel Nieu-
wenhoven. Engelbamp 55. 3800 
Sint-Truiden.  011 68 64 10. 
www.kasteelnieuwenhoven.be  

  OOST-VLAANDEREN  

  Lezing De man-vrouw relatie 
en de bekken-hart verbinding.   
10/6.   19u-21u.   Inzicht in de ver-
schillen en de overeenkomsten 
tussen het mannelijke en het 
vrouwelijke principe kan ieder 
mens helpen beter te communi-
ceren.   Dirk Marivoet  .   Centrum 
ES. Destelbergenstraat 49. 9040 
GENT.   Instituut Voor Bodymind 
Integration.    09 228 49 11  .   info@
bodymindintegration.com   - www.
bodymindintegration.com  

  Waterkers & chlorofyl: de 
groene detox.   11/6 en 29/6. 
  14u30-16u30.   Waarom is bio-
logische waterkers zo’n onge-
kend rijke bron van gezond-
heid? Dr.   Arne Speybrouck  . 
  Borstekouterstraat 66. 9630 
ZWALM.   Cressana bvba.    055 
49 73 00  .   info@cressana.
com   - www.cressana.com  

  Gezondheid uit de natuur.   
12/6.   14u30-16u30.   Camu-ca-
mu, kurkuma en waterkers.   Jo-
han J. De Cock  , Dr. Phd, Msc. 
  Borstekouterstraat 66. 9630 
ZWALM.   Cressana bvba.    055 
49 73 00  .   info@cressana.com   - 
www.cressana.com  

  Hopes and Dreams - klank-
concert voor Gillian (benefiet).   
12/6.   14u.   Dit klankconcert is een 
samensmelting van instrumen-
ten van over de hele wereld, en 
een samenwerking van artiesten 
die al jaren met deze klanken en 
klankconcerten bezig zijn.   Patrik 
Niels, Eric Theunis, Wannes 
Vandenbroeck  .   Kasteel Wisse-
kerke. Lange Gangweg 2-4. 9150 
KRUIBEKE.   Vzw Hoop Voor Gil-
lian.      www.hoopvoorgillian.be - 
gillian@relaxatieconcert.be 0475 
492 104 .      Reservatie verplicht.  
  De evolutie in de relatie mens-
dier.   17/6.   14u.   Bloemlezing van-
uit wetenschappelijk, filosofisch 
en poëtisch standpunt.       DC Ten 
Hove (bib). Begijnhofdries 15. 
9000 GENT.   Demuyter Kristin.    
09 221 49 23  .   kristindemuyter@
gmail.com  
  Ayurvedische geneeswijze.   
18/6.   20u.   Waarom is deze ge-
neeswijze en levensstijl nog altijd 
zo krachtig in haar aanpak? Wat 
kunnen we zelf thuis doen, op vlak 
van levensstijl en voeding.   Lies 
Ameeuw  .   Brasserie ‘t Vosken. 
Sint-Baafsplein 19. 9000 GENT. 
  School Van Ayurveda vzw.    051 
51 07 66  .   info@lies-ameeuw.
com   - www.lies-ameeuw.be  
  Harmonisatie woon- en 
werkruimte.   23/6.   20u-22u. 
  Elektro-smog: basisprincipes 
+ toelichting over nieuwe Zwit-
serse technologie waarbij elek-
tronenspin omgepoold wordt 
ter harmonisatie van leef- en 
woonruimte.   Frank Van Huffel, 
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Bruno Deraedt  .   Johan’s Lodge. 
Boekelbaan 73. 9630 ZWALM. 
  Maxi Energy vof.     055 49 98 
77  .   info@maxienergy.be   - www.
maxienergy.be  
  Infosessie Intuïtieve Ontwik-
keling.   23/6.   19u30-21u.   Info en 
demonstratie over de vormings-
cyclus Intuïtieve Ontwikkeling, 
een intensieve training voor in-
nerlijke groei en bewustzijnsver-
ruiming.   Gabriël Braeckman  . 
  Den Hof. Hendrik Heymanplein 
7. 9100 SINT-NIKLAAS.   Timot-
heus.    03 644 53 01  .   info@timot-
heus.org   - www.timotheus.be  
  Een Chinees sprookje - De 
schat.   25/6.   14u30-17u.   Lees-
kring rond teksten en verhalen 
“Op zoek naar sporen van de 
gnostieke bevrijdingsweg”.       Lin-
denlei 12. 9000 GENT.   Lecto-
rium Rosicrucianum.    09 225 43 
16  .   info@rozenkruis.be   - www.
rozenkruis.be  
  Infosessie Intuïtieve Ontwik-
keling.   5/7.   19u30-21u.   Info en 
demonstratie over de vormings-
cyclus Intuïtieve Ontwikkeling, 
een intensieve training voor 
innerlijke groei en bewustzijns-
verruiming.   Jan Meysmans  . 
  Centrum Yalu. Land van Waas-
laan 101. 9040 SINT-AMANDS-
BERG.   Timotheus.    03 644 53 
01  .   info@timotheus.org   - www.
timotheus.be  

  NOORD-BRABANT  

  Verdiepingsnamiddag.   13/6. 
  14u-17u.   Seksualiteit, relaties, 
liefde en partnerschap.   Christi-
ane Beerlandt  .   Parrotia. Emile 
van Loonpark. NL ROOSEN-
DAAL.   Bvba Beerlandt Publica-
tions.    0031 165 563 077  .  

  VLAAMS BRABANT  

  Companionkuur - reinigings-
kuur volgens Mayr.   11 tot 
17/6.   9u-18u.   7 dagen van diep-
gaande reiniging van lichaam 
en geest volgens de principes 
van Mayr en vervolgens gezon-
der en bewuster door het leven. 
      Centrum voor Mayrtherapie 
en Mindfulness. Blakstraat 53. 
3020 HERENT.   The Companion.    
0498 975 354  .   mail@thecompa-
nion.be   - www.thecompanion.be  

  Het lichamelijke, psychologi-
sche en astrologische ener-
gieveld.   17/6.   20u-22u30. De 
  BodyTalk-therapie en de samen-
werking tussen het universum 
en de lichamelijk en geestelijke 
aspecten van de mens.   Floor 
Geenen  .   Warotstraat 54. 3020 
VELTEM-BEISEM.   La Riposa.    
0474 874 242  .   info@lariposa.be   
- www.lariposa.be  

  Een avond van opstellingen.   
21/6.   18u-22u.   Opstellingen: 
dé methode om opnieuw dy-
namiek te brengen in geblok-
keerde en vastgelopen relaties 
en groepssystemen.       Centrum 
voor Mayrtherapie en Mindful-
ness. Blakstraat 53. 3020 HE-
RENT.   The Companion.    0498 
975 354  .   mail@thecompanion.
be   - www.thecompanion.be  
  Infosessie Intuïtieve Ontwik-
keling.   23/6.   19u30-21u.   Info 
en demonstratie over de vor-
mingscyclus Intuïtieve Ontwik-
keling, een intensieve training 
voor innerlijke groei en bewust-
zijnsverruiming.   Linda Rob-
ben  .   Centrum De Curve. De 
Becker Remyplein 27. 3010 
KESSEL-LO.   Timotheus.    03 
644 53 01  .   info@timotheus.org   - 
www.timotheus.be  
  Een avond van opstellingen.   
28/6.   18u-22u.   Opstellingen: dé 
methode om opnieuw dynamiek 
te brengen in geblokkeerde en 
vastgelopen relaties en groeps-
systemen.       Centrum voor Mayr-
therapie en Mindfulness. Blak-
straat 53. 3020 HERENT.   The 
Companion.    0498 975 354  .   
mail@thecompanion.be   - www.
thecompanion.be  
  Biodanza - proefles.   4/7. 
  19u30-21u30.   Een hartelijke 
groep, gevarieerde muziek en 
de kans om te genieten van 
het dansen en jezelf te durven 
zijn: voor iedereen!   Michèle De 
Moor  .   3012 WILSELE.      0498 
614 146  .   demoormichele@
yahoo.fr   - biodanzamdm.be  

  WEST-VLAANDEREN  

  Infodag Reliantie Instituut.   
11/6. Met lezingen en moge-
lijkheid tot gesprek met de 
lesgevers  .        Reliantie Instituut.   
Roterijstraat 11. 8560 WEVEL-
GEM.   056 41 03 10  .   info@
reliantie.org   - www.reliantie.org  
  Infosessie intuïtieve ontwik-
keling.   18/6.   9u30-11u.   Info en 
demonstratie over de vormings-
cyclus Intuïtieve Ontwikkeling, 
een intensieve training voor in-
nerlijke groei en bewustzijnsver-
ruiming.   Maria Van De Keere  . 
  Ter Loo. Torhoutsesteenweg 56. 
8210 ZEDELGEM.   Timotheus.    
03 644 53 01  .   info@timotheus.
org   - www.timotheus.be  
  Gezond het jaar door -  De zo-
mer.   22/6.   19u30-21u30.   Natuur-
lijke remedies om de zomer ge-
zond door te komen & je lichaam 
te ondersteunen, ook op reis. 
Geen zonnebrand, diarree, in-
sectenbeten, dikke voeten.   Lieve 
Van Der Taelen  .   Zeedijk 48 app. 
6.2. 8370 BLANKENBERGE. 
  Drie Veren.    0475 904 762  .   info@
drieveren.be   - www.drieveren.be  
  Infosessie Intuïtieve Ontwik-
keling.   24/6.   9u30-11u.   Info en 
demonstratie over de vormings-
cyclus Intuïtieve Ontwikkeling, 
een intensieve training voor in-
nerlijke groei en bewustzijnsver-
ruiming.   Gabriël Braeckman  . 
  Kluizerij. Aalstersedreef 1B. 
1790 AFFLIGEM.   Timotheus.    03 
644 53 01  .   info@timotheus.org   - 
www.timotheus.be  

NOORD-NEDERLAND

 Reconnective Healing Level 
I/II Opleiding.  10/6-12/6. Leer  
hoe je The Reconnection® kan 
gebruiken voor healingsessies. 
Eric Pearl. Bliz Events. De Meer-
vaart. Meer en Vaart 300. 1068 
LE AMSTERDAM (NL). 0031 358 
884 628. www.blizevents.com
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  Aqua Wellness  

  [C]  [AN]   De astrale wereld.   
12/6.     In deze opleiding leren we 
om met ons astrale lichaam de 
verschillende astrale werkelijk-
heden te verkennen.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekes-
traat 148. 2018 ANTWERPEN.    
03/230 13 82  .   www.owc.be  
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  Aromatherapie  

  [C]  [OV]   Aromatherapie op reis.   
14/6.   19u30-22u.   Etherische 
olies zijn een goede reisgezel: 
inzetbaar als EHBO en nog veel 
meer. Deze avond is een fijne 
voorbereiding van de vakantie. 
  Annette Muylaert  .   Aromatheek. 
  Bootdijkstraat 60. 9220 HAMME.    
052 47 64 07 - 0498 247 044  .   
info@aromatheek.be   - www.
aromatheek.be  
  [C]  [OV]   Aromamassage.   14/6. 
  9u-17u.   Dagcursus: Een beeld 
van wat aromatherapie bete-
kent voor massages. Theorie en 
praktijk worden mooi afgewis-
seld.   Annette Muylaert  .   Annette  
Muylaert.   Aromatheek. Bootdijk-
straat 60. 9220 HAMME.    052 
47 64 07  .   info@aromatheek.be   - 
www.aromatheek.be  

  Astrologie  

 [O]  [WV]   Transpersoonlijke 
astrologie.  18/6, 9/7, 3/9 en 
17/9. Marie Christine Meersch. 
Reliantie. Roterijstraat 11. 8560 
Wevelgem. 056 41 03 10. www.
reliantie.org 

  Aura’s en chakra’s  

  [W]  [AN]   Flow with the cha-
kra’s... chakra’s in beweging.   
12/6.     Kennismaken met de he-
lende kracht van de chakra’s, 
onderzoek naar de levenskracht 
in onszelf.       Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 
2018 ANTWERPEN.    03 230 13 
82  .   www.owc.be  

  Ayurveda  

  [O]  [OV]   Pancha Karma-toe-
passingen voor professionals.   
18 tot 19/6.   10u-19u30.   Stem-
pel-massages, oliebaden,...   El-
len De Waele  .   YAH vzw.   Krui-
denboerderij. Bellestraat 55. 
9280 LEBBEKE.    0494 307 997  .   
secretariaat-yah@telenet.be   - 
www.yoga-ayurveda.be  
  [W]  [VB]   Ayurveda vanuit 
het hart.   3/7.   10u-16u.   Wat 
is mijn constitutie en wat be-
tekent het voor mijn lichaam, 
gezondheid, manier van zijn, 
spiritualiteit?   Lies Ameeuw  . 
  Studiekring Orenda.   Boekhan-
del Johannes. Alfons Smets-
plein 10. 3000 LEUVEN.    016 
24 65 03  .   orenda@johannes.
be   - www.lies-ameeuw.be  

  Bachbloesems  

  [W]  [AN]   Praktijkmomenten 
Bachbloesems.   9/6. 9u30-12u. 
  Bachbloesems beter en doel-
treffender leren gebruiken aan 
de hand van praktijkvoorbeel-

In deze rubrieksagenda vind 
je activiteiten die meestal 
vereisen dat je op voorhand 
contact opneemt met de or-
ganisator. Deze activiteiten 
worden ingedeeld per rubriek 
en per datum.  Voor de titel 
van de activiteit vind je een 
aanduiding om welk soort 
activiteit het gaat en in welke 
provincie ze doorgaat.

Net zoals in de agenda ‘Van 
dag tot dag’ worden alleen 
activiteiten opgenomen van 
de 10de van de maand van 
verschijning tot de 9de van de 
maand erop.

De redactie kan de juistheid 
van de gegeven informatie 
niet garanderen. We nodigen 
je uit om behoedzaam te zijn 
en enig oordeelsvermogen 
aan de dag te leggen
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den.   Sabine Verbrugghe  .   Well-
nessconsult.   Hortensiadreef 28. 
2920 KALMTHOUT.    03 666 38 
89 - 0472 698 535  .   vis.vertical@
hotmail.com  

  [C]  [AN]   Bach Remedies voor 
kinderen.   18/6.     Bach Remedies 
als heilzaam hulpmiddel in de 
talloze situaties waarin kleine 
of opgroeiende kinderen het 
moeilijk hebben met zichzelf, de 
levensomstandigheden of met 
hun omgeving.   Jef Strubbe  .   De 
Walnoot vzw.   Hanendreef 135. 
2930 BRASSCHAAT.    03 653 47 
53  .   bachbloemen@dewalnoot.
be   - www.dewalnoot.be  

  Bio-dynamische landbouw  

  [W]  [AN]   Zomerkoken met El-
lis.   14/6.     De zomer zorgt voor 
veel kleur en speelsheid op je 
bord en is het gepaste moment 
om licht te koken.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekes-
traat 148. 2018 ANTWERPEN.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  

  Biodanza  

  [C]  [VB]   Biodanza - de dans van 
je leven.   20/6.   19u30-21u30.   Een 
hartelijke groep, gevarieerde mu-
ziek en de kans om te genieten 
van het dansen en jezelf te dur-
ven zijn: voor iedereen!   Michèle 
De Moor  .     3012 WILSELE.    0498 
614 146  .   demoormichele@
yahoo.fr   - biodanzamdm.be  

  [W]  [BT]   Biodanza-vakantie 
Spanje.   23 tot 30/6.     Wij ver-
wachten jullie om te dansen, 
te lachen, te spelen, om te 
luieren op het strand, om dui-
ken te nemen in de zee of in 
het zwembad en door te gaan 
met het creëren van affectieve 
banden, in deze kunst van de 

ontmoeting, die Biodanza is. 
      Dansbiodanza.   Costa Alme-
ria. ES-04.079 ROQUETAS 
DE MAR. Spanje.     014 50 65 
65  .   www.dansbiodanza.be  
  [W]  [VB]   Verbondenheid creë-
ren en voeden.   26/6.   10u-16u. 
  Workshop voor mensen met 
ervaring van Biodanza.   Michèle 
De Moor, Simone Loffet  .     AUM-
ruimte. Kolonel Begaultlaan 
15. 3012 WILSELE (LEUVEN).    
0498 614 146  .   demoormiche-
le@yahoo.fr   - biodanzamdm.be  
  [W]  [AN]   Kennismaken met 
Biodanza.   6/7.   19u30-21u30.    
  Laurent D’Haeseleer  , Biodanza 
leraar.   Dansbiodanza.   zaal “ De 
bond”. Korte Begijnenstraat 24-
26. 2300 TURNHOUT.    014 50 
65 65  .   laurent@dansbiodanza.
be   - www.dansbiodanza.be  

  BodyTalk  

  [W]  [AN]   BodyTalk Access.   
26/6.     Ondersteun je gezondheid 
met 5 krachtige technieken en 
gebruik ze als snelle hulp.   Anja 
Van Leysen, Chantal Rem-
merie  .   Chan’Talk.   ‘t Nest. 2845 
NIEL.    0476 207 646  .   chantalk@
telenet.be   - www.chantalk.be  

  Coaching  

  [C]  [AN]   Coach je “innerlijk” 
kind.   13/6, 20/6, 27/6 en 4/7. 
  9u30-16u30.   Hoe communi-
ceer je met je partner en kind? 
Hoe spreek je hun liefdestaal? 
Hoe ga je om met boosheid & 
manipulaties? Onvoorwaarde-
lijk lief hebben...   Eva Storm  . 
  Lazuli-Coaching.   Lambert 
Briesstraat 18. 2600 BER-
CHEM.    03 269 80 60 - 0475 
242 412  .   info@lazuli-coaching.
com   - www.lazuli-coaching.com  

  [W]  [LI]   Natuur als spiegel - 
Zomer bloei.   1/7.   9u30-16u30. 
  Voor ieder die al wandelend wil 
stilstaan bij zijn eigen levensloop 
en loopbaan, en dit op kunstzin-
nige wijze wil verdiepen.   Eliane 
Kunnen  , kunstzinnig coach & 
Natuurcoach.   Bronkracht.   Ate-
lier Bronkracht. Manestraat 41. 
3540 HERK-DE-STAD.    0494 
360 250  .   eliane@bronkracht.be   
- www.bronkracht.be  

  Communicatie met dieren  

  [C]  [AN]   Bezoekvrijwilliger: 
werken met therapiedieren 
in ziekenhuizen, instellin-
gen en scholen.   11/6.     Ge-
drag, communicatie, praktijk, 
therapie en instellingen,... 
      Toscanzahoeve.   Frekeslei 4. 
2221 BOOISCHOT.    0475 347 
112  .   info@toscanzahoeve.be   - 
www.toscanzahoeve.be  
  [W]  [AN]   Dogcamp zomeraan-
bod.   9 tot 10/7.   10u-15u.   Leer-
proces met eigen en vreemde 
honden, creatief zijn, zoektocht, 
hindernissen parcour, kunstje 
leren, een wedstrijd enz... Met 
eigen hond of met een therapie-
hond.       Toscanzahoeve.   Freke-
slei 4. 2221 BOOISCHOT.    0475 
347 112  .   info@toscanzahoeve.
be   - www.toscanzahoeve.be   
Voor kinderen en jongeren tus-
sen 6 en 16 jaar.  

  Communicatiemethoden  

  [W]  [WV]   Het grote kernkwa-
liteitenspel.   16/6.   18u45-22u. 
  Via dit spel - waarbij diepgang 
en humor elkaar afwisselen - 
word je je meer bewust van je 
kernkwaliteiten, je eigenaar-
digheden en je uitdagingen. 
  Viviane Van Pottelberghe  .   Vi-
vapo.   Dampoortstraat 71. 8310 
SINT-KRUIS/BRUGGE.    050 
36 34 66 - 0496 121 608  .   info@
vivapo.net   - www.vivapo.net  
  [O]  [OV]   SpeakingNow: op-
leiding vlot en overtuigend 
spreken.   1/7 en 8/7.   10u-17u. 
  Leer duidelijk, vlot en overtui-
gend spreken, in alle omstan-
digheden.   Annick Noyens  . 
  Coachingyou.   Karmelieten-

BIODANZA®

vakantie in Spanje. 
De kunst van de ontmoeting

www.dansbiodanza.be
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klooster. Burgstraat 46. 9000 
GENT.    03 321 97 04  .   an-
nick.noyens@coachingyou.
be   - www.coachingyou.be  
  [O]  [AN]   SpeakingNow: op-
leiding vlot en overtuigend 
spreken.   2/7 en 9/7.   10u-17u. 
  Leer duidelijk, vlot en overtui-
gend spreken, in alle omstan-
digheden.   Annick Noyens  . 
  Coachingyou.   Hotel De Resi-
dentie. Steenfortstraat 5. 2460 
KASTERLEE.    03 321 97 04  .   
annick.noyens@coachingyou.
be   - www.coachingyou.be  

  Creatieve expressie  

  [C]  [AN]   Intuïtief schilderen 
met allerlei structuurmate-
rialen op een schilderdoek.   
Elke ma. 13u-15u en elke wo. 
19u30-21u30.     Kleur is trilling en 
heeft een krachtige invloed op 
ons. We werken met pastelkrijt 
en de nat in nat techniek. Cre-
ativiteit doet je trillingsfrequen-
tie stijgen.   Ria Nys  .   Intuïtief 
Schilderen.   Oranjestraat 122. 
2060 ANTWERPEN.    03 235 59 
21  .   ria.nys@skynet.be   - www.
rianys.net  
  [W]  [AN]   Intuïtief mandala’s te-
kenen.   Wekelijks op ma, di en 
za.     Met de schrijfster/ontwerp-
ster van de mandalakaarten 
‘Een kring van engelen rondom 
jou’. Een weg naar binnen bij 
jezelf!   Desiree Fasen  .   Mystic 
Circle.   Castel Vera. Sluislaan 
36. 2500 LIER.    0476 575 535  .   
info@mysticcircle.be  
  [W]  [VB]   Magische Sprookjes-
Boswandeling.   12/6.   15u-17u. 
  ElfenPrinses Spring Blossom 
opent met de Gouden Cirkel 
de poort nr de Elfenwereld. 
Ze nodigt klein én groot uit om 
zondag 12 juni te Pinksteren! 
      Sanken Yaka.   Kesselberg. 3010 
KESSEL-LO.    016 62 29 62  .   
sankenyaka@gmail.com   - www.
sankenyaka.be  
  [W]  [VB]   Crea-ateliers voor 
kids 6-12 jaar, samen met 
Villa Kakelbont.   15/6, 22/6 of 
25/6.   13u30-15u30.   Workshops 
voor kinderen 6+: aanleren van 
basistechnieken in een leuke 
sfeer en onder creatieve be-
geleiding.   Anoe Cabie, Tinne 
Verstraeten  .   Leen Demeu-
lenaere.   Kreakatau vzw. Put-

straat 4. 3060 KORBEEK-DIJ-
LE.    016 47 06 49 - 0485 020 
520  .   admin@kreakatau.be   - 
www.kreakatau.be  
  [W]  [WV]   Bloemen in je hart.   
30/6.   19u-22u.   Breng bloemen 
mee en tijdens de meditatie 
nemen we er contact mee. De 
bloemenschilderij komt vanzelf 
tot stand.   Chris Van Biesen  . 
    weet wie je bent. Egidius Van 
Bredenestraat. 8340 SIJSELE.    
050 36 04 32  .   chrisvanbiesen@
hotmail.com   - www.weetwieje-
bent.be  
  [W]  [AN]   Creatief en toeristi-
sche Lier.   2 tot 3/7.     Weekend-
workshop mandala-tekenen 
met Désirée Fasen schrijfster/
ontwerpster van de mandalak-
aarten ‘Een kring van engelen 
rondom jou’.   Desiree Fasen  . 
  Mystic Circle.   Castel Vera. 
Sluislaan 36. 2500 LIER.    0476 
575 535  .   info@mysticcircle.be  

  [W]  [OV]   Healing Tao voor vol-
wassene en kind.   5 tot 14/7. 
  19u30-21u30.   Een speelse 
ontdekkingsreis doorheen de 
Tao praktijk om deze te kun-
nen delen met kinderen. Voor 
ouders, leraren, opvoeders 
en alle geinteresseerden. 
  Hilde Broeckhove  , Universal 
Healing Tao Instructor.   Be-
wust Bewegen.   Ruimte Re-
sonans. Zuidstationstraat 20. 
9000 GENT.    0497 46 92 19  .   
hilde.broeckhove@gmail.com  

  Dans  

  [W]  [OV]   Trancedans middag.   
11/6.   13u-16u.   Laat de muzi-
kale klanken uit de hele wereld 
je mee op reis nemen, en ga 
op zoek naar nieuwe inspira-
tie en levenskracht!   Aernoudt 
Knecht  .     Dansstudio Dance is 
Life. Mgr. Stillemansstraat 12. 
9100 SINT-NIKLAAS.    0479 423 
411  .   www.trancedans.net  
  [W]  [WV]   Sacrale dans - reek-
sen.   13/6, 13/6, 13/6.   20u-
21u30.   SacraleDans of medi-
tatie in beweging. Dansend op 
zoek gaan naar wie je in wezen 
bent, je hart, geest en ziel ver-
binden.   Rika Vandevenne  , do-

cente SacraleDans.   Het Onein-
dige vzw.   Geitestraat 25. 8870 
IZEGEM.    051 31 63 91  .   rika@
hetoneindige.be    
  [W]  [WV]   Sacrale dans - reek-
sen.   15/6.   18u30-20u.   Sacrale-
Dans of meditatie in beweging. 
Dansend op zoek gaan naar 
wie je in wezen bent, je hart, 
geest en ziel verbinden.   Rika 
Vandevenne  . SacraleDans.   Dc 
Schiervelde.   Schierveldestraat 
55. 8800 ROESELARE.    051 26 
38 00  .   rika@hetoneindige.be   - 
hetoneindige@skynet.be  
  [W]  [AN]   Lichtcirkeldans.   Elke 
wo.   20u-22u.   Sacrale dans - me-
ditatie in beweging: samen cir-
keldansend genieten en verbin-
den in stilte, eenvoud, vreugde 
en evenwicht als een straal van 
het Licht.   Veerle Oerlemans  , le-
vensdanseres.     Mater Dei (turn-
zaal). Ploegsebaan 76. 2930 
BRASSCHAAT.    0485 624 630  .   
info@sterrenlichtkracht.be   - 
www.sterrenlichtkracht.be  
  [W]  [WV]   Sacrale dans - reek-
sen.   16/6.   9u30-11u.   Sacrale-
Dans of meditatie in beweging. 
Dansend op zoek gaan naar wie 
je in wezen bent, je hart, geest 
en ziel verbinden.   Rika Vande-
venne  , docente SacraleDans. 
  Het Oneindige vzw.   Geitestraat 
25. 8870 IZEGEM.    051 31 63 
91  .   rika@hetoneindige.be   - he-
toneindige@skynet.be  
  [W]  [WV]   Sacrale dans - reek-
sen.   16/6.   20u-21u30.   Sacrale-
Dans of meditatie in beweging. 
Dansend op zoek gaan naar 
wie je in wezen bent, je hart, 
geest en ziel verbinden.   Rika 
Vandevenne  .   Het Oneindige 
vzw.   ‘Souriya’. Poperingseweg 
226. 8970 POPERINGE.    051 
31 63 91  .   rika@hetoneindige.
be   - hetoneindige@skynet.be  
  [W]  [AN]   Trancedans viering.   
19/6.   14u-17u.   Feestelijke af-
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sluiting van een Trancedans 
reeks in Antwerpen. Kom je 
mee dansen voor inspiratie 
en kracht?   Aernoudt Knecht, 
Maggie Nauwelaars, Gert 
Daniels  .     ‘t Werkhuys. Zegelstraat 
13. 2140 BORGERHOUT.    0479 
423 411  .   aernoudt@trancedans.
net   - www.trancedans.net  
  [W]  [OV]   Trancedans avond.   
23/6.   19u30-22u.   Met muziek 
vanuit alle windstreken. Je 
hoeft geen ervaring te hebben 
om mee te doen!   Dimitri De 
Veerman  .     Centrum Yalu. Land 
van Waaslaan 101. 9040 ST-
AMANDSBERG.    0485 914 040  .   
www.trancedans.net  
  [W]  [AN]   Vrouwencirkel met 
Trancedans Ceremonie.   2/7. 
    Verbind je met de energie van 
Moeder Aarde, met de vreugde 
een vrouw te zijn en met de vibra-
tie van het hart.   Els Van Sonho-
ven  .   Tools Voor Transformatie. 
  De Wegwijzer. Leeuwerikstraat 
18. 2018 ANTWERPEN.    0473 
501 131  .   els@trancedans.net   - 
www.trancedans.net  

  [W]  [WV]   The path to serenity 
(heartbeat).   4 tot 7/7.   10u-17u. 
  Transformeer de zwaarte van 
het leven in ruimte, eenvoud 
en rust. Op weg naar vrijheid, 
de zachtheid en wijsheid van 
onszelf en onze voorouders. 
  Nele Vandezande, Kurt Pat-
tyn  .   Souldance vzw.   Overheu-
lestraat 237. 8560 MOORSELE.    
056 44 47 96  .   info@souldance.
be   - www.souldance.be  

  De Silva-methode  

  [C]  [LI]   Met hart en ziel alfa- en 
thètatraining om te groeien 
naar Eigen Meesterschap.   11 
tot 12/6, van 18 tot 19/6, van 9 
tot 10/7.   9u30-19u.   Training Ei-
gen Meesterschap waarin zowel 
kinderen als volwassenen leren 
hun eigen therapeut, hun eigen 
dokter en hun eigen raadsman 
of vrouw te worden.   Godelieve 
Martens  .   Sophia Eigen Mees-
terschap.   Heirweg 32. 3680 

MAASEIK.    089 57 26 49  .   mar-
tens.lieve@skynet.be   - www.
sophia-eigenmeesterschap.be  

  Droomduiding  

  [W]  [AN]   Droomanalyse.   3/7. 
  10u-17u.   Samen met de deel-
nemers zullen we een aantal 
dromen van hen onderzoeken, 
wetende dat deze dromen hen 
bewust willen maken.   Adriaan 
van Zelst  .   De Kleine Bron.   Bo-
terbloemlaan 34. 2980 ZOER-
SEL.    03 225 02 27  . www.
dekleinebron.be  

  Duurzame ontwikkeling  

 [W]  [VB]   Eéndagstraining 
‘Duurzaam Leiderschap’.  
18/6. 9u-17u30. Een totaalpak-
ket aan inzichten, verdiepings-
momenten en ervaringen om 
als rijker mens huiswaarts te 
gaan. Bart Wils, Lies Steeno 
en Steven Vrancken. Vzw You. 
Koningsteen. Oxdonkstraat 168. 
1880 Kapelle-op-den-Bos. 052 
46 27 36. www.bouwjemee.be 

  Emotional Freedom 
Techniques  

  [C]  [AN]   EFT-basiscursus.   5/7 
en 12/7.   10u-17u.   EFT is een 
eenvoudige methode om jezelf 
te bevrijden van angsten, pijn, 
depressie om zo meer vrij jezelf 
te zijn. Je leert ook werken met 
anderen.   Inge Van Den Eynde  . 
    Welkomhoeve. Welkomhoeve 4. 
2280 GROBBENDONK.    014 51 
98 20  .   ingevandeneynde1@hot-
mail.com   - www.shangri-la.be  

  Emotioneel lichaamswerk  

  [W]  [AN]   Aanraken en geraakt 
worden.   17/6.     We gaan op ver-
schillende manieren naar bin-
nen, bijvoorbeeld door massa-
ge, handoplegging, klanken en 
meditatie. Doel is om te openen 
wat vastzit.       Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 
2018 ANTWERPEN.    03 230 13 
82  .   www.owc.be  

  [W]  [LI]   Emotioneel Lichaams-
werk.   17 tot 19/6.     Als je door 
ELW weer gaat voelen, ervaar 
je via je lichaam met welke blok-
kades je leeft, welke patronen je 
hinderen in contact met jezelf en 
anderen.   Koos Broer  , psycho-
loog/relatietherapeut.   Kasteel 
De Schans.   Kasteelstraat 18. 
3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .   info@kasteeldeschans.com   
- www.kasteeldeschans.com  
  [C]  [OV]   Losse vakantieses-
sies Bio-Energetisch Li-
chaamswerk.   7/7, 21/7, 4/8 en 
25/8.   20u-22u.   Losse sessies 
Bio-energetica.   Dirk Marivoet, 
Françoise Vlaemminck  .   Insti-
tuut Voor Bodymind Integration. 
  Centrum ES. Destelbergen-
straat 49. 9040 GENT.    09 228 
49 11 - 0486 690 570  .   info@bo-
dymindintegration.com   - www.
bodymindintegration.com  

AGENDA 25.indd   4 19-05-2011   19:54:42

45



agenda

 [C] Cursus [O] Opleiding [W] Workshop • [AN] Antwerpen [OV] Oost-Vlaanderen [WV] West-Vlaanderen [VB] Vlaams Brabant 

[LI] Limburg (BE) [BR] Brussel [WA] Wallonië [LN] Limburg (NL) [NB] Noord-Brabant (NL) [ZE] Zeeland (NL) [BT] Buitenland (overige)

zie ook www.agendaplus.be !
  Engelen en gidsen  

  [O]  [AN]   Inwijding met Aartsen-
gelen Omniël & Perpetiël.   15/6, 
18/6 of 20/6.     Deze Aartsengelen 
begeleiden processen die in deze 
tijd belangrijk zijn. Oude Waarden 
en Wijsheden kunnen heropleven 
in vernieuwde, verrijkte erva-
ring.   Mieke Michielsen  .   Kristal-
len Poort.   Kasteel van Schoten, 
Kristallen Poort Zoersel of Open 
Hart Centruim De Pinte. De Hul-
sten 48. 2980 ZOERSEL.    03 658 
65 96  .   info@kristallenpoort.be   - 
www.kristallenpoort.be  
  [W]  [WV]   Een avond in het 
gezelschap van Maria.   24/6. 
  19u-21u30.   We verbinden ons 
met de energie van Maria, de 
Moeder, voor geborgenheid. 
Dat doen we o.a. met een me-
ditatie, de lichtwesenessence, 
haar symbolen.   Lieve Van Der 
Taelen  .   Drie Veren.   Zeedijk 48 
app. 6.2. 8370 BLANKENBER-
GE.    0475 904 762  .   info@drie-
veren.be   - www.drieveren.be  
  [O]  [AN]   Trainingsweekend 
‘Engelendiamant-facilitator.   
25/6 en 26/6.   10u-18u.   Wie alle 
inwijdingen (12 sessies) ont-
vangen heeft kan deelnemen 
aan het trainingsweekend en 
zo een getuigschrift ontvan-
gen voor Engelenhealingwerk. 
  Mieke Michielsen  .   Kristallen 
Poort.   De Hulsten 48. 2980 
ZOERSEL.    03 658 65 96  .   
info@kristallenpoort.be   - www.
kristallenpoort.be  
  [W]  [AN]   Conferentie: In het 
Licht van je Goddelijke Zelf 
en de engelen.   26/6.   10u-17u. 
  Tijdens deze dag krijg je toe-
lichtingen en diepe meditaties 
op je Goddelijke Zelf, Sham-
bhala, mantra’s, het Kosmisch 
Vuur en de Engelen.   Jan Gy-
selinck  .   De Kleine Bron.   De 
Rank. Tramstraat 74. 2300 
TURNHOUT.    03 225 02 27  .   
info@dekleinebron.be   - www.
dekleinebron.be  

  [W]  [OV]   Healing avond met 
Engel Celestina.   28/6.   19u30-
22u.   Afstemming op en healing 
door de Engel Celestina & de 
violette straal: ontwaken van je 
creatieve en expressieve God-
delijke gaven, bezield leven. 
  Lindsay Hebbelinck  .   Centrum 
Astro Ohm.   Lamstraat 6. 9820 
MERELBEKE.    09 239 90 79  .   
centrum@astro-ohm.be   - www.
astro-ohm.be  
  [O]  [AN]   Oneness Awakening 
Course - Deekshagever.   9/7 en 
10/7.   10u-18u.   Een wereldwijd 
proces van transformatie rond 
het jaar 2012 geleid vanuit One-
ness University India. Een stap 
naar Zelfrealisatie en Healing 
van relatie.   Mieke Michielsen  . 
  Kristallen Poort.   De Hulsten 48. 
2980 ZOERSEL.    03 658 65 96  .   
info@kristallenpoort.be   - www.
kristallenpoort.be  

  Enigma’s en mysteries  

  [C]  [AN]   Bio-Medische Deco-
dering van de Ziekten.   15/6, 
14/9, 28/9, 5/10 en 26/10.   19u-
22u.   Via de Nieuwe Genees-
kunde, Totale Biologie, Psy-
chogenealogie, Perinaliteit en 
Biologische Cycli is zijn specia-
lisatie de Bio-Med. Decodering 
van Ziekten.   Dr. Eduard Van 
Den Bogaert  .   Magnolia Fede-
ration vzw.   TPC. Groenenbor-
gerlaan 149. 2020 ANTWER-
PEN.    052 37 27 65  .   magnolia.
federation@skynet.be   - www.
magnolia-federation.org  

  Eutonie  

  [C]  [AN]   Zen en eutonie.   16/6 
of 23/6.   20u-21u30.   Zacht li-
chaamswerk en oefeningen in 
aandacht gaan vooraf aan het 
samen zitten in stilte: een hulp 

om met rust en aandacht ten 
volle in het dagelijkse leven te 
staan.   Mia De Walsche  , Euto-
niepedagoog VES.     Hoeve Mid-
denin. Buitensteinde 33. 2440 
GEEL-LARUM.    014 70 04 34  .   
mia.de.walsche@telenet.be   - 
www.eutonie.be  
  [C]  [AN]   Zen en eutonie.   20/6 
of 27/6.   10u-11u30.   Zacht li-
chaamswerk en oefeningen in 
aandacht gaan vooraf aan het 
samen zitten in stilte: een hulp 
om met rust en aandacht ten 
volle in het dagelijkse leven te 
staan.   Mia De Walsche  , Euto-
niepedagoog VES.     Hoeve Mid-
denin. Buitensteinde 33. 2440 
GEEL-LARUM.    014 70 04 34  .   
mia.de.walsche@telenet.be   - 
www.eutonie.be  

  Feng Shui  

  [C]  [BR]   Inleiding tot Feng 
Shui.   16 tot 18/6.   10u-17u. 
  Onze bekende “Inleiding tot 
traditionele feng shui” ateliers 
nu beschikbaar op 3 opeen-
volgende dagen.   Marc-Olivier 
Rinchart  , Feng Shui Consu-
lent.   Infinity Feng Shui.   World 
of Feng Shui Belgium. Ninoof-
sesteenweg 1072. 1080 BRUS-
SEL.    02 569 69 89 - 02 522 26 
97  .   info@infinityfengshui.com   - 
www.wofs.be/nederlands  
  [O]  [AN]   Traditionele Feng 
Shui.   27/6 tot 14/7.   10u-16u. 
  Zomer-intensieve opleiding: 
begrijp én manipuleer de ener-
gieën van je woning, zaak, kan-
toor: optimaliseer voorspoed, 
relatie, gezondheid, enz. 
  Herman Van Roey  , docent. 
  Cstm.   Herman Van Roey. Geu-
lincxstraat 21. 2060 ANTWER-
PEN.    03 449 61 94  .   hervaro@
skynet.be   - www.hervaro.be  
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  Filosofie  

  [W]  [LI]   Schans filosofiecafé.   
14/6.   19u30-22u.   Zelfzorg voor 
geluk. Stel dat je een atelier 
had waarin je ongestoord je ei-
gen geluk kan creëren. Zou je 
daar veel tijd in doorbrengen? 
  Leo Steuns  , filosoof.   Kasteel 
De Schans.   Kasteelstraat 18. 
3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .   info@kasteeldeschans.com   
- www.kasteeldeschans.com  

  Groentenabonnementen  

  Geweldloos 
communiceren  

  [W]  [WV]   Verbindende com-
municatie.   18/6.   14u-17u30. 
  Communiceren vanuit het hart 
om ons (opnieuw) te verbin-
den. Het model van Marshall 
Rosenberg (grondlegger ge-
weldloze communicatie) gaan 
we verkennen en toepassen 
op praktijksituaties.   Dominik 
Vandevoorde, Femke Zwart  . 
    Plantinstraat 28. 8700 TIELT.    
0473 574 358 - 0485 005 616  .   
domi.vandevoorde@gmail.com 
- www.praktijkdeontmoeting.be  

  Healing  

  [C]  [AN]   Healing en Reading.   
13/6.     Alle genezing komt van 
binnen. Iedereen is een gene-
zer. Dit programma is geba-
seerd op deze twee waarhe-
den.       Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  

  [W]  [OV]   Deeksha avond.   
15/6.   19u30-22u.   Ontvang de 
eenheidszegening, indaling 
van de Goddelijke Vader/Moe-
derkracht, met klankhealing 
concert, bodywork & kundalini 
meditatie.   Lindsay Hebbelin-
ck  .   Centrum Astro Ohm.   Lam-
straat 6. 9820 MERELBEKE.    
09 239 90 79  .   centrum@astro-
ohm.be   - www.astro-ohm.be  
  [W]  [AN]   Healing circle.   16/6 
of 5/7.   20u-22u.   Voor ieder-
een die met lichtwerk bezig is 
voor zichzelf en voor de aarde. 
  Desiree Fasen  .   Mystic Circle. 
  Castel Vera. Sluislaan 36. 2500 
LIER.    0476 575 535  .   info@
mysticcircle.be  
  [C]  [VB]   Advanced cursus The-
taHealing.   17 tot 19/6 en van 11 
tot 13/7.   9u-17u.   Verdieping van 
het aangeleerde in de basiscur-
sus, integreren van gevoelens, 
het creëren van gevoelens, hea-
ling...   Sofie Stiers  , ThetaHea-
ler, teacher, psychotherapeut, 
coach, lichtwerker.   Ylia - Sofie 
Stiers.   Oude Abdij. Abdijdreef. 
3070 KORTENBERG.    0496 
645 113  .   sofiestiers@ylia.be   - 
www.ylia.be  
  [W]  [AN]   Shamballa-md-hea-
ling basic healer.   21/6 en 22/6. 
  10u-18u.   Energie van de Ver-
heven Meesters. Activatie tot 
healer - karmische verbindin-
gen doorsnijden - implantaten 
verwijderen - Mahatma energie. 
Off. certificaten.   Marie-Louise 
Coeckelbergh, Hélène Verhen-
neman  .   Shamballa-Belgium. 
  2800 MECHELEN.    02 219 22 
63  .   hverhenneman@skynet.be  
  [C]  [AN]   Healing Circle.   23/6. 
    Alle genezing komt vanbinnen. 
Iedereen is een healer. Uitein-
delijk bestaat er enkel zelfgene-
zing..       Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  
  [W]  [WV]   Open Healing Cir-
kel.   24/6.   19u30-22u.   Samen 
komen en verder groeien, elke 
laatste vrijdagavond. Medita-
tie-Healen-Gronden-Engelen-
Sjamanistisch Voyage Work-
Diepe kennis vinden ...   Leen 
Joseph  , Spiritueel coach. 
  Heart Of The Rainbow vzw.   De 
Hoeve. Zevenkerken 4. 8420 

SINT-ANDRIES BRUGGE.    
0476 861 192  .   heartofthe-
rainbow@gmail.com   - www.
heartoftherainbow.be  
  [C]  [VB]   Zomertraining The-
taHealing.   7 tot 16/7.   9u-17u. 
  Deze zomertraining is een com-
binatie van de basiscursus, de 
advanced en de manifestatie 
& overvloed-cursus van The-
taHealing.   Sofie  Stiers  .   Ylia - 
Sofie Stiers.   3000 OMGEVING 
LEUVEN.    0496 645 113  .   sofie-
stiers@ylia.be   - www.ylia.be  
  [C]  [VB]   Basiscursus Theta-
healing.   7 tot 9/7 en van 23 
tot 25/9.   9u-17u.   Tijdens deze 
cursus leer je de methode ken-
nen, healen, veranderen van 
overtuigingen, werk je aan je 
proces en leer je anderen he-
alen.   Sofie Stiers  .   Ylia - Sofie 
Stiers.   Lozendaalstraat. 3070 
KORTENBERG.    0496 645 113  .   
sofiestiers@ylia.be   - www.ylia.be  

  Kaartleggen  

  [W]  [AN]   Interactieve namid-
dag Inzicht in jezelf via de ta-
rot.   25/6.   13u-17u30.   Op een 
speelse manier met de tarot wer-
ken om meer inzicht in onszelf te 
krijgen.   Margot Dorren  .   De Klei-
ne Bron.   Vrijdagmarktstraatje 3. 
2000 ANTWERPEN.    03 225 02 
27.     www.dekleinebron.be  
  [W]  [AN]   Interactieve namiddag 
Inzicht in jezelf via de tarot.   
9/7.   13u-17u30.   Deze dag gaan 
we op een speelse manier met 
de tarot werken om meer inzicht 
in onszelf te krijgen zonder dat je 
daarvoor iets van de tarot moet 
kennen.   Margot Dorren  .   De 
Kleine Bron.   Café Refuge. Zim-
merplein 12. 2500 LIER.    03 225 
02 27.   www.dekleinebron.be  
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  Kunst en persoonlijke 

ontwikkeling  

  [W]  [LI]   Creatief Verstillen 1 
... van vingerlabyrint tot Zen-
tangle.   7 tot 8/7.   9u30-17u. 
  2-daagse kennismaking work-
shop. Verken diverse technieken 
om op creatieve wijze te verstil-
len en stil te staan bij wat leeft. 
Geen voorkennis vereist.   Eliane 
Kunnen  , creatief coach & tai chi 
trainer.   Bronkracht.   Atelier Bron-
kracht. Manestraat 41. 3540 
HERK-DE-STAD.    0494 360 
250  .   eliane@bronkracht.be   - 
www.bronkracht.be  

  Massage  

  [C]  [AN]   Minimassage: Rug.   
10/6.   20u-22u30.   De rug is 
ideaal terrein om de kwaliteit 
van je aanraking te oefenen. 
Vloeiende, ritmische bewegin-
gen ontspannen en brengen 
je tot jezelf..   Leen Huysman  . 
  Zomerhuis.   Pastoor Goetschal-
ckxstraat 48. 2180 EKEREN.    03 
646 63 43  .   info@zomerhuis.be   - 
www.zomerhuis.be  
  [W]  [OV]   Stoelmassage.   11/6. 
  13u-18u.   Aanleren van 50 tech-
nieken voor stoelmassage. 
Vooraf inschrijven. Max 10 
pers. Geen voorkennis nodig. 
  Danny Demeersseman  .   Mas-
sagecentrum De Krachtbron. 
  Dendermondsesteenweg 29. 
9270 LAARNE.    0474 308 584  .   
info@dekrachtbron.be   - www.
dekrachtbron.be  
  [W]  [LI]   Massage verwendrie-
daagse.   17 tot 19/6.     Masseren 
en laten masseren? Naast ba-
sistechnieken kan je ook ken-
nis maken met andere vormen 
van massage, bv. masseren 
vanuit je intuïtie.   Ellen Van 
Der Helm  , kinesiste/fysiothe-
rapeute.   Kasteel De Schans. 
  Kasteelstraat 18. 3680 OPOE-
TEREN.    089 62 92 62  .   info@
kasteeldeschans.com   - www.
kasteeldeschans.com  
  [W]  [AN]   Babymassage.   18/6. 
    Gebaseerd op de Shantala 
massage, is deze massage een 

vorm van totale en ontspan-
nende lichaamsmassage voor 
baby’s.       Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  
  [W]  [VB]   Bio-release massa-
geweekend creatief.   2 tot 3/7. 
    In de ochtend doen we ont-
spanningsoefeningen en leer je 
een massage. In de namiddag 
verwerken we onze indrukken 
met stiften, verf en klei. Diep 
ontspannen, genieten en crea-
tief bezig zijn o.l.v. 2 therapeu-
ten.       Meenderman Rowena.   De 
Kluizerij. Aalstersedreef 1. 1790 
AFFLIGEM.    0474 286 183  .   ro-
wena.meenderman@skynet.be   
- www.rowenameenderman.be  

  Meditatie  

  [C]  [WV]   Uw eigen meditatie-
praktijk ondersteunen.   13/6 
of 27/6.   19u30-21u30.   Telkens 
worden 1 à 2 meditaties be-
geleid, ertussen yoga of stilte-
oefening. Meditaties uit Kum 
Nye Tantra, Mindfulness.   Chris 
Lejaeghere  .   Tara’S Huis.   Baron 
Ruzettelaan 297. 8310 ASSE-
BROEK.    0478 787 562  .   chris.
lejaeghere@telenet.be   - www.
heelmassage.be  
  [C]  [BR]   Vipassana meditatie 
Brussel.   13/6 en 14/6.   20u-
21u30.   Meditatie met instructies 
en onderricht.   Marie-Cécile 
Forget  , erkend meditatieleraar. 
  Dhamma Group.   Vipassana 
Montgomery. Hertoginstraat 2. 
1040 BRUSSEL.    0474 590 021  .   
info@dhammagroupbrussels.be  
  [W]  [WV]   Meditatie voor ie-
dereen.   14/6, 21/6, 28/6, 5/7. 
  19u30-21u.   Via visualisatie en 
stilte, fysieke, zowel als mentale 
oefeningen, komen tot die diepe 
ruimte in jezelf.   Leen Joseph  . 
  Heart Of The Rainbow vzw. 
  Buurthuis ‘t Hoekje. Thomas 
van Loostraat 31b. 8400 OOS-
TENDE.    0476 861 192  .   heartof-
therainbow@gmail.com   - www.
heartoftherainbow.be  
  [C]  [VB]   Vipassana medita-
tie Leuven.   14/6.   20u-21u30. 
  Met instructies en onderricht. 
  Marie-Cécile Forget, Gerda 
D’Hertefelt  , meditatieleraar, 
verantwoordelijke.   Dhamma 
Group.   Sint Geertrui abdij 6. 

3000 LEUVEN.    016 23 36 85  .   
dhertefelt@yahoo.com   - www.
dhammagroupbrussels.be  
  [W]  [WA]   Vipassana retreat.   
17/6 tot 10/7.   21u-14u.   Inten-
sieve vipassana retreat, Mahasi 
methode.   Sayadaw U Pannasa-
mi  , monnik uit Birma.   Dhamma 
Group.   Dhammaramsi meditatie 
centrum. Route de la Floreffe 
22. 5170 RIVIÈRE.    0477 532 
998  .   jp.bouchoms@skynet.be   - 
www.dhammagroupbrussels.be  
  [W]  [WV]   Natuurmeditatie.   19/6. 
  10u-12u.   Met bewuste aandacht 
bomen én jezelf ontmoeten. Je 
krijgt kleine oefeningen om be-
wust je zintuigen te gebruiken. 
  Viviane Van Pottelberghe  , stilte-
begeleider.   Vivapo.   Kasteelpark 
Ryckevelde. 8340 SIJSELE.    050 
36 34 66 - 0496 121 608  .   info@
vivapo.net   - www.vivapo.net  
  [W]  [VB]   Mantra’s zingen.   21/6. 
  20u-21u.   Samen mantra’s zin-
gen: een rustmoment, een ge-
bed, een expressieve manier 
van mediteren. Een heel aparte 
ervaring om je gedachten tot 
rust te zingen.   Chris Van Meeu-
wen  .   La Riposa.   Warotstraat 54. 
3020 VELTEM-BEISEM.    0474 
874 242  .   info@lariposa.be   - 
www.lariposa.be  
  [W]  [LI]   Meditatieve Midzomer 
avondwandeling aan Schulens 
Meer.   24/6.   19u-22u.   Exploreren 
van diverse loopmeditaties in 
volle aandacht voor je lichaam 
en de natuur, geïnspireerd door 
Thich Nhat Hanh, gekruid met 
Tao-oefeningen.   Eliane Kun-
nen  , Tai Chi trainer.   Vormingplus 
Limburg.   Schulens meer. Parking 
Beekstraat. 3560 LUMMEN.    011 
560 100  .   eliane@bronkracht.be   - 
www.bronkracht.be  
  [W]  [WV]   Ochtendmeditaties 
aan het water.   29/6.   8u-9u.   Tot 
eind augustus (behalve op 27/7) 
laten we ons iedere woensdag in-
spireren door het element water 
tijdens een ochtendmeditatie in 
een natuurgebied.   Viviane Van 
Pottelberghe  , stiltebegeleider. 
    Natuurgebied omgeving Brugge. 
8310 BRUGGE.    0496 121 608 
- 050 36 34 66  .   info@vivapo.net   - 
www.vivapo.net  
  [W]  [WV]   Wandelen in stilte.   
29/6.   10u-12u.   We wandelen in 
groep in een natuurgebied en ne-

Holistische massage
Brengt innerlijke rust, 

verzacht pijn, ontstrest
www.asudra.be    (Gent)
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voor wie eens wil proeven van 
wat je met klank allemaal kan! 
Geen voorkennis vereist.   Nestor 
Kornblum, Michêle Averard  , 
klanktherapeut, klankthera-
peut, singer-songwriter.   Thuis 
In Jezelf.   Steinerschool Lier. 
Mallekotstraat 43. 2500 LIER.    
03 366 46 16  .   info@thuisinje-
zelf.be   - www.thuisinjezelf.be  
  [W]  [WV]   Zang-klankschaal-
concert/massage.   18/6, 20/6. 
    Je bent welkom, om er enkel 
van te proeven, om te ‘helen’, 
om te relaxeren /harmoniseren, 
éénmalig, of meerdere keren. 
  Josiane Burrick  .   Brighinda 
Healingsounds.   Rapaertstraat 
39. 8310 BRUGGE.    050 37 10 
17  .   brigidrhiannon@pandora.be   
- www.brighinda-healingsounds.
be  
 [W]  [VB]  Chakra’s, Microcha-
kra’s Sound & Healing .   24/6 
tot 26/6.  Herstel door klank en 
mantra’s het ritme en de harmo-
nie van de chakra’s.  Sri Shyamji 
Bhatnagar. Shakti. Koningsteen. 
Oxdonkstraat 168. 1880 KAPEL-
LE-OP-DEN-BOS. 015 52 84 82. 
info@shakti.be - www.shakti.be    

  Natuurvoeding  

  [C]  [AN]   Macrobiotisch Thais.   
13/6.     Er wordt Thais gekookt 
met zowel biologische en sei-
zoensgebonden groenten en 
gezonde ingrediënten als die 
uit de Japanse en macrobioti-
sche keuken.       Oost West Cen-
trum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [AN]   Dinner-Lecture: De 
Tanden.   13/6.   19u-23u.   Wat is 
de functie van tanden in ons 
lichaam? Waarmee hangt hun 
gezondheid samen? Door welke 
organen wordt hun gezondheid 
beinvloed?   Rik Vermuyten  , 
voedingsconsulent.     Restaurant 
Faites Simple. Quellinstraat 30. 
2018 ANTWERPEN.    0485 050 
577  .   info@rikvermuyten.com   - 
www.rikvermuyten.com

men we afstand van woorden om 
contact te maken met onze inner-
lijke stilte.   Viviane Van Pottel-
berghe  .     Natuurgebied omgeving 
Brugge. 8310 BRUGGE.    0496 
121 608 - 050 36 34 66  .   info@
vivapo.net   - www.vivapo.net  

  Mindfulness  

   [C]  [OV]   Kennismaking met 
mindfulness.  17/6 of 20/6. 
Maak vrijblijvend kennis met 
Breathworks mindfulness bij 
ziekte, pijn & stress. Met o.a. een 
geleide meditatie. Dr. Upeks-
hadaka. Breathworks. Triratna 
boeddhistisch centrum. Oude-
scheldestraat 14. 9000 GENT. 
0487 905 808. info@breath-
works.be - www.breathworks.be

[W]  [VB]   De Mindful Box.   18/6. 
  9u-17u30.   Dag voor mensen die 
Mindfulness willen leren in de-
context van prestatie en zelfzorg 
en een helder en creatief enga-
gement aan te gaan dagelijks 
leven.   Inge Thijs  , Mindfulness-
trainer.   Iam - Mindfocus.   Koning-
steen. Oxdonkstraat 168. 1880 
KAPELLE-OP-DEN-BOS.    0494 
946 060 - 09 328 60 90  .   bea@
aandacht.be   - www.aandacht.be  
  [W]  [OV]   Mindfulness in je lief-
desrelatie.   2/7.   10u-17u.   De 
liefde van de Boeddha, com-
municatie van Thich Nhat Hanh 
en geschenken van intimiteit. 
Wat verhindert ons om helemaal 
onszelf te zijn en ons te kunnen 
uitdrukken? Hoe kunnen we 
heartful in het leven staan?   Da-
vid Dewulf  .   Iam - Mindfocus.   De 
Blauwe Poort. Collegebaan 49. 
9090 MELLE.    0494 946 060 - 09 
328 60 90  .   a@aandacht.be  

  Muziektherapie & 
klankenbehandeling  

  [W]  [AN]   Introductieworkshop 
‘Helen met Klank’ (Sound 
Healing).   11/6.   10u-18u.   Ken-
nismaking met theorie en prak-
tijk van sound healing. Aanrader 

een hart voor gezondheid, koken en natuur

Instituut voor Aandacht & Mindfulness
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  [W]  [AN]   De helende kracht 
van voedsel.   25/6.     Een aanra-
der voor wie op zoek is naar de 
diepe waarde van voedsel, voor 
wie met voedsel een sterke con-
ditie wil opbouwen!.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  

  Neurolinguïstisch 
programmeren: NLP  

  [W]  [AN]   Oefenavond.   15/6. 
  19u30-22u30.   Je competenties 
en ongekende vermogens ver-
fijnen, je ervaringen delen en 
bespreken. .   Dominique Deffon-
taine  , Lifecoach.   You2meplus. 
  Cyres Antwerpen. Leopold de 
Waelstraat 34. 2000 ANTWER-
PEN.    03 411 08 16  .   ddeff101@
skynet.be   - www.mycoachcafe.
be & www.you2meplus.be  

  Opstellingen  

  [W]  [VB]   Loopbaanopstellin-
gen.   11/6.   9u30-17u.   Een loop-
baanopstelling laat onder meer 
zien hoe jij je in wezen verhoudt 
tot je werk, je dilemma’s, je wen-
sen, je potentieel en je doelstellin-
gen.   Andy Curinckx  , facilitator. 
  Systo.   Koning Leopold-I-Straat 
30. 3000 LEUVEN.    016 84 44 47 
- 0477 460 433  .  

  [C]  [AN]   Familieopstellingen 
rond vrolijkheid, speelsheid 
en authenticiteit.   11/6.     In de 
voormiddag geven we een alge-
mene opstelling rond het thema 
en in de namiddag kunnen per-
soonlijke thema’s worden inge-
bracht..       Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  
  [W]  [OV]   Familieopstellingen.   
18/6.   9u30-17u30.   Op weg naar 
‘geluk’. Voor zij die verlangen het 
goed te hebben. Bevrijd je uit pa-
tronen en  neem je wortels in lief-
de ter versterking van jouw bron! 
  Odilon Mets  , systemisch inte-
gratieve therapeut.   Bewustzijns-
huis.   Kernemelkstraat 148. 9112 

SINAAI.    03 772 16 48 - 0499 
753 235  .   info@bewustzijnshuis.
be   - www.bewustzijnshuis.be  

  [W]  [AN]   Zomeracademie ge-
zonde verhoudingen.   2 tot 6/7. 
  10u-18u.   In een aangename 
ontspannen sfeer uitgebreid 
kennis maken met familie- en 
systeemopstellingen. Elke 
dag een ander thema, max. 
5 opstellingen per dag.   Indra 
Torsten Preiss Preiss  .   Ate-
lier Levenskunst.   August Van 
Daelstraat 17. 2610 WILRIJK 
(ANTWERPEN).    03 825 53 
74  .   indra@atelierlevenskunst.
be   - www.atelierlevenskunst.be  

  Persoonlijke ontwikkeling  

  [W]  [AN]   Via intuïtie je leven een 
nieuwe wending geven.   4 do. 
vanaf 9/6.   19u30-22u30.   Je leert 
hoe je kan loskomen van een te 
gevoelsmatige kijk. Zo overstijg 
je jouw beperkende ego en cre-
ëer je nieuwe kansen voor jezelf. 
  Lisette Hofmans  .   Timotheus. 
  Oude Bleken 25. 2400 MOL.    03 
644 53 01  .   info@timotheus.org   - 
www.timotheus.be  
  [W]  [VB]   De dans van de ziel.   
3 wo. van 8/6 tot 22/6.   9u30-
12u30.   Geluk onstaat van na-
ture wanneer ons ego zich in 

dienst kan stellen van je ziel. 
Je leert je innerlijke schaduwen 
ontdekken.   Jan Meysmans  . 
  Timotheus.   Centrum De Cur-
ve. De Becker Remyplein 27. 
3010 KESSEL-LO.    03 644 53 
01  .   info@timotheus.org   - www.
timotheus.be  
  [W]  [AN]   De dans van de ziel.   
3 wo. van 8/6 tot 22/6.   19u30-
22u30.   Geluk onstaat van nature 
wanneer ons ego zich in dienst 
kan stellen van je ziel. Je leert je 
innerlijke schaduwen ontdekken. 
  Lisette Hofmans  .   Timotheus. 
  Oude Bleken 25. 2400 MOL.    03 
644 53 01  .   info@timotheus.org   - 
www.timotheus.be  
  [W]  [LI]   De dans van de ziel.   
3 wo van 8/6 tot 22/6.   14u30-
17u30.   Geluk onstaat van nature 
wanneer ons ego zich in dienst 
kan stellen van je ziel. Je leert 
je innerlijke schaduwen ontdek-
ken.   Jan Meysmans  .   Timot-
heus.   Siloam. Holsteenweg 17. 
3520 ZONHOVEN.    03 644 53 
01  .   info@timotheus.org   - www.
timotheus.be  
  [W]  [LI]   Intuïtief tijdsmanage-
ment.   8/6 tot 22/6.   19u-22u. 
  Vanuit een intuïtief-energeti-
sche benadering verkennen we 
onze meer intuïtieve innerlijke 
klok. Zo ontdek je je prioritei-
ten.   Jan Meysmans  .   Timot-
heus.   Siloam. Holsteenweg 17. 
3520 ZONHOVEN.    03 644 53 
01  .   info@timotheus.org   - www.
timotheus.be  
  [W]  [OV]   Intuïtief tijdsmanage-
ment.   8/6 tot 22/6.   19u30-22u30. 
  Vanuit een intuïtief-energetische 

Jouw logo hier? 
Dat kan vanaf 35 euro!

www.agendaplus.be/adverteren

Hairport
Natuurkapper

OLIEBE PLANTENKLEUREN
ALTERNATIEF VOOR CHEMISCHE VERF

www.hairport.be - info@hairport.be

03 226 07 31
Amsterdamstraat 20
2000 Antwerpen
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benadering verkennen we onze 
meer intuïtieve innerlijke klok. Zo 
ontdek je je prioriteiten.   Gabriël 
Braeckman  .   Timotheus.   Cen-
trum Yalu. Land van Waaslaan 
101. 9040 SINT-AMANDSBERG.    
03 644 53 01  .   info@timotheus.
org   - www.timotheus.be  
  [W]  [VB]   Wijsheidsgroep.   10/6. 
  20u-22u.   Ontmoet zielsgenoten 
en wissel levenservaringen uit. 
Zo leer je van mekaar, bevorder 
je je eigen inzichten en wordt je 
bewuster en wijzer.   Chris Van 
Meeuwen  .   La Riposa.   La RiPoSa. 
Warotstraat 54. 3020 VELTEM-
BEISEM.    0474 874 242  .   info@
lariposa.be   - www.lariposa.be  
  [W]  [OV]   Heartbeat 5Ritmes: 
The Heart of Body Wisdom.   11 
tot 12/6.     We onderzoeken hoe 
emoties bewegen zodat we er 
vloeiend mee om kunnen gaan 
in ons leven. We luisteren naar 
de groeimogelijkheden van ons 
hart.   Anne Geerts  , 5 Ritmes-
docente.   Dans Het Leven.   De 
Blauwe Poort. Collegebaan 55. 
9090 MELLE.    0476 898 006  .   
annegeerts@skynet.be   - www.
danshetleven.be  
  [W]  [WV]   Via intuïtie je leven 
een nieuwe wending geven.   
17/6 en 24/6.   9u30-16u30.   Je 
leert hoe je kan loskomen van 
een te gevoelsmatige kijk. Zo 
overstijg je jouw beperkende 
ego en creëer je nieuwe kansen 
voor jezelf.   Jan Meysmans  . 
  Timotheus.   Kluizerij. Aalsterse-
dreef 1B. 1790 AFFLIGEM.    03 
644 53 01  .   info@timotheus.org   
- www.timotheus.be  
  [W]  [AN]   Ken jezelf, je sterke 
kanten en je levenslessen.   
18/6.   10u30-17u.   Hier gaan we 
onszelf en onze mogelijkheden 
en blokkades leren herkennen 
en zo ontdekken welke stappen 
nu zinvol zijn in ons leven.   Mar-
got Dorren  .   De Kleine Bron.   Bij 
Margot. Vrijdagmarktstraatje 3. 
2000 ANTWERPEN.    03 225 
02 27  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be  
  [W]  [AN]   Gezond het jaar door 
- De zomer.   20/6.   20u-22u.   Na-
tuurlijke remedies om de zomer 
gezond door te komen & je li-
chaam te ondersteunen, ook op 
reis. Geen zonnebrand, diarree, 
insectenbeten, dikke voeten. 

  Lieve Van Der Taelen  , holis-
tisch therapeut.   Drie Veren.   Bre-
dabaan 734. 2170 MERKSEM.    
0475 904 762  .   info@drieveren.
be   - www.drieveren.be  
  [W]  [WV]   Vertelavond voor 
volwassenen.   21/6.   19u30-
24u.   Ontdek de kracht van een 
sprookje. Na het beluisteren 
zoeken we via creativiteit de 
symboliek van het verhaal en 
de link naar ons eigen levens-
verhaal.       De Elfenkring.   Bal-
gerhoekstraat 130. 8750 WIN-
GENE.    051 48 78 64  .   verleye.
agnes@scarlet.be  
  [W]  [OV]   Zielezusters.   25/6. 
  10u-17u.   Ontdek samen met 
andere vrouwen je ware vrou-
wenkracht. Thema juni: het ge-
heim om nooit op te geven en 
het doel niet uit het oog te ver-
liezen.       De Maansikkel.   Open 
Hart Centrum. Bosstraat 23. 
9840 DE PINTE.    0497 465 811  .   
info@demaansikkel.be   - www.
demaansikkel.be  
  [W]  [VB]   Burn out, een weg 
naar innerlijke kracht?   25/6 tot 
23/9.   10u-17u.   Deze 12 daagse 
heeft tot doel u meer inzicht te 
geven in de oorzaken van uw 
burn out en helpt u in het gene-
zingsproces via concrete hand-
grepen.   Sabrina Di Nitto  , coach. 
    Kasteel La Motte. Lumbeekstraat 
20. 1700 DILBEEK.    0495 225 
381  .   contact@sabrinadinitto.be   - 
www.sabrinadinitto.be  
  [W]  [AN]   Leven in harmonie 
met de maan-stand.   25/6. 
  10u-17u30.   Leer in 1 dag hoe 
te tuinieren, doktoren en je huis-
houden beter te beheren in har-
monie met de maan-stand!   Na-
dine Ruythooren  .   De Blauwe 
Hemel.   Schoytestraat 34. 2000 
ANTWERPEN.    0474 410 563  .   
info@deblauwehemel.be   - www.
deblauwehemel.be  
  [W]  [WV]   Intuïtie en de kracht 
om je levenspad te gaan.   25/6. 
  9u30-16u30.   We leren hoe we 
onze intuïtie bij belangrijke be-
slissingen kunnen aanscherpen. 
We verkennen en leren een 
aantal nieuwe vaardigheden. 
  Jan Meysmans  .   Timotheus. 
  Ter Loo. Torhoutsesteenweg 56. 
8210 ZEDELGEM.    03 644 53 
01  .   info@timotheus.org   - www.
timotheus.be  

  [W]  [AN]   De vier inzichten.   
7/7 en 8/7.   10u-17u.   Op een 
speelse en vreugdevolle manier 
integreren we de wijsheid van 
de Tolteken, om ons leven een-
voudiger, boeiend en gelukkig te 
maken.   Inge Van Den Eynde  . 
    Welkomhoeve 4. 2280 GROB-
BENDONK.    014 51 98 20  .   in-
gevandeneynde1@hotmail.com   
- www.shangri-la.be  

  Persoonlijkheid & 
menselijke relaties  

  [C]  [VB]   Oefenen in dialogeren.   
10/6 en 17/6.   9u-16u30.   Hoe ga 
je een dialoog aan met iemand? 
In deze cursus krijg je tal van 
inzichten, praktische bagage en 
ook de kans om concreet te oe-
fenen.   Patrick Jossa  .   PRH vzw. 
  ‘t Groeihuis. Sint-Jozefsdreef 7. 
3020 HERENT.    016 29 00 33  .   
patrick.jossa@prh.be   - www.
prh.be  
  [C]  [OV]   Al schrijvend meer je-
zelf worden - Zelfkennis door 
methodisch schrijven.   22/6 
en 23/6.   9u30-17u.   Door uit te 
schrijven wat je voelt, maak 
je een boeiende ontdekkings-
tocht in je innerlijke wereld. Je 

Op zoek naar?
• Meer inzicht in jezelf
• Meer zelfvertrouwen
• Meer professionele voldoening
• Meer harmonie in je relaties
• Meer zingeving en geluk

Dan is PRH iets voor jou!
www.prh.be

Ontplooi 
jezelf zoals je 

écht bent!
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Lusthovenlaan. 2640 MORTSEL.    
03 290 74 28 - 0484 237 657  .   luc.
vermeeren@telenet.be  
  [C]  [AN]   Meridiaan Chi Kung.   
Elke zo.   10u-12u.   Meridiaan 
Chi Kung opent de meridianen. 
Hiermee wordt de vitaliteit terug 
geactiveerd en creëer je meer 
soepelheid en openheid van het 
lichaam.   Johan Leys  , MCK Tea-
cher.     Nachtegalenpark Antwer-
pen. Karel Oomsstraat 1 b 34. 
2018 ANTWERPEN.    0475 557 
191  .   leysjohan@hotmail.com   - 
mckantwerpen.blogspot.com  
  [C]  [OV]   Chi Neng Qigong voor 
beginners.   17 tot 19/6.   12u-17u. 
  Tijdens deze driedaagse ligt 
de aandacht vooral op trainen 
onder persoonlijke aandacht, 
worden de bewegingen verfijnd, 
kom je in balans en tot rust.   Tilla 
Van Opstal  , hoofddocent.   Chi 
Neng Institute Belgium.   ‘t Leer-
hof. Hollebeekstraat 6. 9661 
PARIKE.    03 288 45 08  .   tilla@
chineng.eu   - www.chineng.be  
  [W]  [OV]   Meridiaan Chi Kung.   
19/6.   10u-13u.   Opent het li-
chaam via het meridiaansys-
teem, bouwt interne kracht op en 
corrigeert je lichaamsstructuur. 
Het maakt je fit en vreugdevol! 
Voor iedereen!   Hilde Broeck-
hove  , yoga en chi kung docent. 
  Bewust Bewegen.   Ruimte Reso-
nans. Zuidstationstraat 20. 9000 
GENT.    0497 46 92 19  .   hilde.
broeckhove@gmail.com   - www.
bewustbewegen.be  

  Randwetenschappen  

  [C]  [AN]   Het leven zoals het 
is: Energetische Antropolo-
gie Zeberio.   19/6.     Vanuit ze-
ven levensvragen wordt telkens 
een hoofdstuk belicht uit de 
Energetische Antropologie van 
J.T. Zeberio, gekoppeld aan 
de dagelijkse praktijk.   Anita 
Van Broeck  .   De Walnoot vzw 
- Ruimte Voor Levenskunst. 
  Hanendreef 135. 2930 BRAS-
SCHAAT.    03 653 47 53  .   www.
dewalnoot.be - energetische-
antropologie@dewalnoot.be     

  Reflexologie  

  [W]  [AN]   Handreflexologie in-
troductie.   26/6, 26/6.     Dit is een 
dag om kennis te maken met de 

mogelijkheden en het behande-
len van je hele zijn via de han-
den.       Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  
  [W]  [WV]   Oefenavond Voetre-
flexologie.   1/7.   19u-22u.   Een 
ideale gelegenheid om ervarin-
gen en kennis uit te wisselen. 
Iedereen die ooit ergens een 
cursus voetreflexologie volgde is 
welkom!   Fernand Verschaeve  . 
  De Natuurlijke Reflex.   Hoog-
straat 62. 8700 TIELT.    051 57 16 
07  .   info@denatuurlijkereflex.be   - 
www.denatuurlijkereflex.be  

  Reiki  

  [W]  [WV]   Reiki - oefenavonden.   
16/6.   20u-21u30.   Voor iedereen 
toegankelijk.   Dirk Oosterlynck  , 
Reiki leraar.   Het Oneindige vzw. 
  Geitestraat 25. 8870 IZEGEM.    
051 31 63 91  .   dirk@hetoneindi-
ge.be   - www.hetoneindige.be  
  [W]  [OV]   Reiki Healing dag met 
dolfijnen-inwijding, engelen & 
de Gouden Lotus.   18/6.   10u-
18u.   Reiki 2e graad Healing dag, 
familiehealing, dolfijnen reiki in-
wijding & techniek, kundalini met 
de reikisymbolen, indaling van 
de Gouden Lotus.   Lindsay Heb-
belinck  .   Centrum Astro Ohm. 
  Lamstraat 6. 9820 MERELBEKE.    
09 239 90 79  .   centrum@astro-
ohm.be   - www.astro-ohm.be  

leert je leven gerichter in han-
den te nemen.   Thea Bom-
beek. PRH vzw  .   CC Belgica. 
Kerkstraat 24. 9200 DENDER-
MONDE.    0476 359 964  .   thea.
bombeek@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [VB]   Wie ben ik? De eigen 
persoonlijkheid, basis voor 
een krachtige dynamiek.   1 tot 
5/7.   9u-18u30.   Deze cursus helpt 
je meer bewust te worden van je 
capaciteiten. Je groeit naar meer 
autonomie en harmonie in jezelf. 
Je krijgt nieuwe levensenergie. 
  Patrick Jossa  .   PRH vzw.   Don 
Bosco. Hendrik Placestraat 44. 
1702 GROOT-BIJGAARDEN.    
016 29 00 33  .   patrick.jossa@prh.
be   - www.prh.be  
  [C]  [AN]   Mezelf realiseren 
vandaag en mijn toekomst 
in handen nemen.   2/7 en 3/7. 
  9u30-17u.   Je staat bewust stil 
bij het nu om morgen efficiënt 
en vruchtbaar te zijn. Hoe bied 
je moeilijkheden het hoofd om te 
bouwen aan de toekomst?   Hil-
de Simons  .   PRH vzw.   Wit-Gele 
Kruis. Nonnenstraat 12. 2200 
HERENTALS.    014 22 36 06  .   hil-
de.simons@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [OV]   Oefenen in dialogeren.   
2/7 en 3/7.   9u30-17u.   Hoe ga je 
een dialoog aan met iemand? 
In deze cursus krijg je tal van 
inzichten, praktische bagage 
en ook de kans om concreet te 
oefenen.   Martine Andries  . PRH 
vzw  .   Het Evenwicht. Ijzerstraat 
26. 9120 MELSELE.    03 755 44 
01  .   martine.andries@prh.be   - 
www.prh.be  

  Psychotherapie  

  [W]  [OV]   Bio-Energetica.   9 tot 
10/7.   10u-17u30.      Dirk Mari-
voet  .   Instituut Voor Bodymind 
Integration.   Centrum ES. Destel-
bergenstraat 49. 9040 GENT.    09 
228 49 11 - 0486 690 570  .   info@
bodymindintegration.com   - www.
bodymindintegration.com  

  Qigong  

  [C]  [AN]   Chinese gezondheids-
oefeningen.   Elke di.   19u30-
20u30.   Door combinatie van 
beweging, adem en aandacht 
bereik je ontspanning, soepelheid 
en verhoogd bewustzijn.   Luc Ver-
meeren  .     Guido Gezelleschool. 

Natuurlijke waterbehandelingssystemen

IMPORTEUR VAN KEOSAN 
COOLMART - GLORY

zoekt verdelers in het ganse land

Contact: aquavitae@pandora.be
Tel 015 20 66 96 - fax 015 20 72 88

Natuurlijke waterbehandelingssystemen
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  [W]  [OV]   Open avond.   23/6. 
  19u30-22u.   Avond om kennis te 
maken met o.a. meditatie, Reiki, 
ademhaling, oorkaarsen,...  Sa-
men delen en ervaren.       De Maan-
sikkel.   Gérard Willemotlaan 100. 
9030 MARIAKERKE.    0497 465 
811  .   info@demaansikkel.be   - 
www.demaansikkel.be  

  [C]  [WV]   Reiki 1 graad.   5 tot 
6/7.   13u30-17u30.   4 inwijdin-
gen, aanleren zelfbehandeling 
reiki en reiki aan anderen ge-
ven, meditaties.   Veronique Van 
Moortel  , orthomoleculaire ge-
zondheidstherapeute.   Artdesign 
Bvba.   Barrierestraat 39. 8200 
BRUGGE.    050 38 07 67  .   ve-
roniquevanmoortel@skynet.be   
- www.veroniquevanmoortel.be  

  Relatietherapie  

  [W]  [AN]   Relaties: hoe ga ik er-
mee om?   18/6.   10u-17u.   we ma-
ken hiervan duidelijk waar onze 
relatiestoornissen kunnen liggen 
en hoe we die kunnen metamor-
foseren.   Adriaan van Zelst  .   De 
Kleine Bron.   Boterbloemlaan 34. 
2980 ZOERSEL.    03 225 02 27  .   
  www.dekleinebron.be  

  [W]  [LI]   Echtgenoten/Echt-ge-
nieten vierdaagse.   23 tot 26/6. 
    Verschillende technieken helpen 
om het contact tussen jou en je 
partner te verdiepen en je voor 
elkaar te openen o.a. ELW, tan-
tra en systemisch werk.   Koos 
Broer, Jannie Broer-Grijzen  , 
psycholoog/relatietherapeut, 
psychotherapeute.   Kasteel De 
Schans.   Kasteelstraat 18. 3680 
OPOETEREN.    089 62 92 62  .   
info@kasteeldeschans.com   - 
www.kasteeldeschans.com  
  [W]  [AN]   De juiste partner vin-
den, hoe doe je dat!?   25/6 en 
26/6.   10u-16u30.   Hoe krijg ik 
een ideale relatie? Tweedaagse 
workshop voor singles waarin 
we kijken naar relaties met een 

ander én met jezelf.   Paul Bles  . 
  De Kleine Bron.   Café Refuge. 
Zimmerplein 12. 2500 LIER.    
03 225 02 27 - 0486 201 926  .   
Info@dekleinebron.be   - www.
dekleinebron.be  

  Relaxatie  

  [W]  [LI]   Tao Relaxatie.   13/6 
of 20/6.   19u30-21u.   Wil je be-
wust leven en ontspannen op 
het ritme van de seizoenen? 
Kom dan wekelijks mee bewe-
gen en mediteren volgens de 
principes van Tao, Tai Chi, ... 
  Eliane Kunnen  , Tai Chi trai-
ner.   Bronkracht.   CC Mozaïek. 
Oude Mersenhoven 2. 3720 
KORTESSEM.    0494 360 250  .   
eliane@bronkracht.be   - www.
bronkracht.be  
  [W]  [LI]   Tao Relaxatie.   15/6 
of 22/6.   19u-20u30.   Wil je be-
wust leven en ontspannen op 
het ritme van de seizoenen? 
Kom dan wekelijks mee bewe-
gen en mediteren volgens de 
principes van Tao, Tai Chi, ... 
  Eliane Kunnen  , Tai Chi trainer. 
  Bronkracht.   Atelier Bronkracht. 
Manestraat 41. 3540 HERK-
DE-STAD.    0494 360 250  .   eli-
ane@bronkracht.be   - www.
bronkracht.be  

  Restaurants & 
gastentafels  

  [W]  [OV]   Gastronomisch en 
vegetarisch dineren in Ava-
lon.   1/7 en 2/7.   19u.   Kom elke 
eerste vrijdag- en zaterdag-
avond van de maand genieten 
van een uitgebreid en verfijnd 

5-gangen menu met biologi-
sche en marktverse producten. 
  Kevin Storms, Tine Tomme  . 
  Restaurant Avalon.   Geldmunt 
32. 9000 GENT.    09 224 37 
24  .   tine@restaurantavalon.be   - 
www.restaurantavalon.be  

  Shiatsu  

  [W]  [LI]   Initiatie shiatsumassa-
ge.   18/6.   11u-13u.   Shiatsu is een 
drukpuntmassagetechniek over 
de kleding heen. We oefenen 
op elkaar en leren een ontspan-
nende massage geven.   Elise Va-
naudenhove  .   De Boerderie.   Ein-
dertstraat 18. 3581 BEVERLO.    
011 40 27 37  .   info@deboerderie.
be   - www.deboerderie.be  
  [W]  [AN]   Zen-Shiatsu - intro-
ductie.   26/6.     Shiatsu (drukpunt-
massage) is een massagevorm, 
dat toegepast wordt om aller-
hande lichamelijke ongemakken 
en ziekten te voorkomen en te 
genezen.       Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 
2018 ANTWERPEN.    03 230 13 
82  .   www.owc.be  

  Sjamanisme  

  [W]  [AN]   Doorgroeigroep Sja-
manisme.   10/6.   19u30-22u30. 
  Sjamanistische Doorgroeigroep 
waarin je werkt met de sjama-

Reiki
Kanker kan keren

www.dezonnedrager.be

www.veroniquevanmoortel.be
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nistische trancereis, rituelen en 
healingswerk. Thema: “Pad van 
de Sjamaan - Ziel “... Roel Crab-
bé. Anam Cara. Centrum Rising 
Spirit. Langlaarsteenweg 45/1. 
2630 AARTSELAAR.  015 76 15 
00. info@anamcara.be - www.
AnamCara.be
[W][OV] Sjamanistisch week-
end. 10 tot 13/6. We gaan op 
zoek naar ons energetisch cen-
trum en van hieruit wordt het 
weekend verder opgebouwd. 
Arachne. De Druïde. Donker-
hofstede 3. 9190 STEKENE.  09 
227 73 70. www.arachneweb.be
[W][LI] Munay-Ki inwijdin-
gen. 11/6. 9u30-17u30. De 9 
Munay-KI rites worden indi-
vidueel in mijn praktijk of in 
groep op locatie in drie delen 
doorgegeven. Praktijk Candela. 
Hasseltsesteenweg 209. 3700 
TONGEREN. 012 21 49 54. 
fabienne@munay-ki-rites.be - 
www.munay-ki-rites.be
[W][BT] Sjamanendrum Ma-
ken. 18 tot 19/6. 19u-16u. Door 
de sjamanistische rituelen zul je 
merken dat er tijdens het proces 
veel meer gebeurt dan alleen 
een drum maken. Benieuwd? 
Doe mee en ervaar zelf! Gerard 
Portheine, Ans Portheine. Na-
tuurlijkzijn. Centrum de Vlinder-
cirkel. Stationsstraat 39a. 3531 
BL ALPHEN (BIJ BAARLE-
HERTOG). Nederland.   +31 
493 493 722. info@natuurlijk-
zijn.nl - www.natuurlijkzijn.nl
[W][AN] TranceDans avon-
den. 23/6. Trancedans is een 
sjamanistisch ritueel dat het 
mogelijk maakt opnieuw een 
verbintenis aan te gaan met de 
spirit. Oost West Centrum. Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.  03 230 13 82. 
www.owc.be
[W][AN] Dreamtime Healing - 
“Leegte als Poort tot Groei” 
24/6. 20u-22u. Sjamanistisch 
Healing ritueel waarin je onder-
gedompeld wordt in een bad 
van helende klanken. Focus is 
“Leegte als Poort tot Groei” Roel 
Crabbé. Anam Cara. Centrum 
Rising Spirit. Langlaarsteenweg 
45/1. 2630 AARTSELAAR.  015 
76 15 00. info@anamcara.be - 
www.AnamCara.be

[W][AN] Maak je eigen Sjamaan 
Trom. 25/6 en 26/6. 10u-18u45. 
Tijdens dit intensief weekend 
maak je zelf je eigen sjamaan-
trom, vanuit diepe verbinding met 
de ziel van de trom, gedragen 
door meditatie en ritueel. Roel 
Crabbé. Anam Cara. Centrum 
Rising Spirit. Langlaarsteenweg 
45/1. 2630 AARTSELAAR.  015 
76 15 00. info@anamcara.be - 
www.AnamCara.be
[W][AN] Zweethutceremonie 
- Overvloed. 3/7. 11u-19u. Een 
intensief ritueel van loslaten, 
overgave, gebed en vernieu-
wing. Thema van deze zweet-
hutceremonie is “Overvloed”. 
Roel Crabbé. Anam Cara. 
Steenbeek 28. 2590 BERLAAR.  
015 76 15 00. info@anamcara.
be - www.AnamCara.be
[W][LI] Mannenzweethut. 9 tot 
10/7. De zweethut is een Indi-
aans reinigingsritueel waarin er 
een zuivering plaatsvindt op li-
chamelijk, emotioneel, rationeel 
en spiritueel niveau. Zweet-
hutteam. Kasteel De Schans. 
Kasteelstraat 18. 3680 OPOE-
TEREN.  089 62 92 62. info@
kasteeldeschans.com - www.
kasteeldeschans.com

Spiritualiteit

[W][AN] Oneness Festival. 
11 tot 12/6. 9u-18u. Licht-
werkers - Eén grote famile. 
Tijdens het Oneness Festival 
vormen we samen een kring, 
een Licht-netwerk, en volgen 
we samen workshops. One-
ness. Provinciaal Vormings-
centrum Oostmalle. Smeken-
straat 61. 2390 OOSTMALLE.  
0477 597 122. spiritueelwe@
gmail.com - www.oneness.be

De magneet-sieraden van

ENERGETIX 

ondersteunen je gezondheid.

Slaap je slecht?

Ben je vaak moe?

Voel je je al eens depressief?

Heb je een gebrek aan energie?

Heb je last van allergieën?

Magnetisme is energie !

www.energetix.tv/cenp

p.vandooren@telenet.be
+32 491 748 205 • +31 628 111 471
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  [C]  [VB]   Meditatie en spirituele 
studie.   13/6.     Om stress te ver-
minderen en de geest tot rust 
te brengen, je gedachten leren 
concentreren en alleen positie-
ve gedachten te creëren.       Brah-
ma Kumaris vzw.   1500 HALLE.    
02 494 01 46 - 0479 751 919  .   
halle@be.bkwsu.org  
  [W]  [WV]   Wendewandelin-
gen.   18/6.     Tijdens trage-wan-
delingen verkennen we een 
mooi plekje West-Vlaanderen. 
We nemen contact m/d na-
tuur op de vier belangrijke 
overgangen i/d jaarcyclus. 
  Marjan Jansens, Rika Van-
devenne  .   Het Oneindige vzw.    
8870 IZEGEM.    051 31 63 91  .   
rika@hetoneindige.be   - www.
hetoneindige.be  
  [W]  [VB]   Samen op weg naar 
Lichtmeesterschap.   24 tot 
26/6.   20u-18u.   In deze workshop 
leer je de universele wetten van 
het licht en de spirituele wijs-
heid om te groeien naar Licht-
meesterschap d.m.v. meditatie 
en oefeningen.   Rudi Princen  . 
  Oneness.   Koningsteen. Ox-
donkstraat 168. 1880 KAPELLE 
OP DEN BOS.    0477 597 122  .   
spiritueelwe@gmail.com   - www.
oneness.be  

    Tachyon  

  T’ai-Chi-Chuan  

  [W]  [OV]   Primordial Chi Kung.   
9/7 en 10/7.   9u30-17u.   Een 
korte Tai Chi vorm ontwikkeld 
om de subtiele adem of chi-
stroom(energiestroom)van de 
Hemel en de Aarde op te nemen 
en te fusioneren in je lichaam. 
  Barry Spendlove  , Senior Uni-
versal Healing Tao Instructor. 
  Bewust Bewegen.   Ruimte Reso-
nans. Zuidstationstraat 20. 9000 
GENT.    0497 46 92 19  .   hilde.
broeckhove@gmail.com  

  Tantra  

  [W]  [WV]   Tantra yoga.   13/6 en 
27/6.     Bewegen, je stem laten 

horen en ademen! Wakker je 
levens- en seksuele energie! 
Geniet van de Osho-meditaties 
en tantrische oefeningen.   Alain 
Art, Anna-Maria Mergaert  .     Mo-
ritoenhuis. Lange vesting 112. 
8000 BRUGGE.    0494 944 991  .   
terraluminosa@hotmail.com   - 
www.terra-luminosa.com  
  [C]  [OV]   Massage Kasjmir.   
15/6.   10u-17u.   Cursus van 4 
of 6 sessies van 2 of 3 uren. 
Ontdek hem of leer er de basis 
van in een respectvolle kader. 
Alleen of in koppel. Voertaal: 
Frans.   Lucia Panont  .   Terra 
Luminosa.   Moerhuizestraat 78. 
9990 MALDEGEM.    0493 757 
785  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  
  [C]  [OV]   Sacred Touch ... een 
ontdekking.   16/6 of 30/6.     Een 
unieke kans om de tantrische 
initiatiemassage met je partner 
aan te leren. 5 avonden van 3 
uren. Enkel voor (gelegend-
heids-)koppels.   Alain Art, Lu-
cia Panont  .   Terra Luminosa. 
  Moerhuizestraat 78. 9990 
MALDEGEM.    0495 227 362  .   
terraluminosa@hotmail.com   - 
www.terra-luminosa.com  
  [W]  [OV]   Tantrische initiatie-
massage.   30/6.     Cursus van 4 
of 6 sessies van 2 of 3 uren. 
Ontdek hem of leer er de ba-
sis van in een respectvolle ka-
der. Alleen of in koppel. Voer-
taal: Frans.       Terra Luminosa. 
  Moerhuizestraat 78. 9990 
MALDEGEM.    0493 757 785  .   
terraluminosa@hotmail.com   - 
www.terra-luminosa.com  
  [W]  [BT]   Zomerweek voor 
geliefden: Het hart van tan-
trische seksualiteit.   3 tot 8/7. 

    Een uitnodiging om je beleving 
van seksualiteit en je liefdesre-
latie te verdiepen.   Linda Rob-
ben, Rob Engels  .   Yatri vzw. 
  Buirefontaine. 4 Hameau de 
Buirefontaine. 02500 AUBEN-
TON.Frankrijk.     02 759 75 72  .   
info@yatri.be   - www.yatri.be  

  Tekenen & schilderen  

    [W]  [VB]   Schilderstechnie-
ken met Powertex en acryl.   
10/6, 13/6 of 19/6.   10u-16u. 
  Leer hoe je een krachtig werk 
kan maken. Met een hoofd vol 
inspiratie en zelfvertrouwen ga 
je met een prachtig abstract 
of figuratief 3D-schilderij van 
60/60 naar huis. Zowel voor 
beginners als gevorderden. 
  Inge Kennis  .   Art Connections. 
  Vingerstraat 1. 3150 HAACHT.    
016 60 40 59 - 0472 90 38 
27  .   inge.kennis@skynet.be   - 
www.artconnections.be  
  [W]  [VB]   Airbrush vervolma-
kingscursus.   Op wo. nam., di. 
-en wo. avond en zat. vm.     In 
deze lessenreeks worden alle 
technieken aangeleerd, ook 
andere schilderstechnieken. 
  Inge Kennis  .   Art Connections. 
  Vingerstraat 1. 3150 HAACHT.    
016 60 40 59 - 0472 903 827  .   
inge.kennis@skynet.be   - 
www.artconnections.be  
  [W]  [VB]   Figuratief  en ab-
stract schilderen.   10/6 tot 9/7. 
    Deze workshop wordt gegeven 
gelijktijdig met de airbrush ge-
vordenreeks omdat alle tech-

www.tachyon-aanbieding.eu

Zomerseminarie met meester Shen Jin 
        Taijiwuxigong in Gent, 30/7 tot 3/8

        E Mei in Mortsel (Antwerpen), 19 tot 23/8

Hervind welzijn en verminder spanningen 
door spontane bewegingen  en het activeren 

van de dantian (energiecentrum).

Info en boekingen: 
buqibelgium@buqi.net 

0475 78 02 48
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nieken hierin worden aange-
leerd en dus ook mogelijk zijn. 
Art Connections. Vingerstraat 
1. 3150 HAACHT.  016 60 40 
59 - 0472 903 827. inge.ken-
nis@skynet.be - www.artcon-
nections.be
[W][LI] Werkgroep Creatief 
Verstillen. 30/6. 19u15-22u15. 
Vind de stilte in je zelf door 
intuïtief en kunstzinnig te wer-
ken met hart en handen! We 
exploreren maandelijks diverse 
technieken en thema’s. Eli-
ane Kunnen, Creatief coach. 
Bronkracht. Atelier Bronkracht. 
Manestraat 41. 3540 HERK-
DE-STAD.  013 555 497. eli-
ane@bronkracht.be - www.
bronkracht.be
[W][VB] Tweedaagse Air-
brush-workshop. 2/7 en 3/7. 
9u - 18u. We gaan naar huis 
met een fotorealistisch schil-
derij op doek, gecreerd d.m.v. 
airbrushmixtechniek(zowel spuit-
bus als airbrush). Uitsluitend voor 
gevorderden. Lars Oschatz. Art 
Connections. Vingerstraat 1. 
3150 HAACHT. 0472 903 827. 
inge.kennis@skynet.be - www.
artconnections.be

Voedingstherapie

[W][VB] Kookworkshop: ‘Ve-
getarisch koken - Indisch’. 
18/6. 18u-22u. Tijdens deze 
workshop maak je een gezon-
de, indische en vegetarische 
3-gangenmaaltijd klaar met ty-
pisch indische kruiden. Daarna 
tafelen we gezellig. Ann Cop-
pens. La Riposa. Warotstraat 
54. 3020 VELTEM-BEISEM.  
0474 874 242. info.lariposa@
gmail.com - www.lariposa.be

Vrouwelijkheid-
mannelijkheid

[W][AN] 100% vrouw. van 10 
tot 12/6. Wij gaan langzaam 
maar zeker terug naar de na-
tuurlijke wortels van vrouw-zijn. 
Meditatie, muziek, het labyrint 
lopen, uitwisselen, luisteren. 
Heidrun Herberth-Labots, 
Martha Baarda. Heidrun As-
trologie & Geomantie. OA-
SIS. Korte Heuvelstraat 49. 
2920 KALMTHOUT.  0031 345 
752 493 - 0031 618 747 409. 

info@heidrun-astrologie.com 
- www.heidrun-astrologie.com
[W][OV] Workshop Bekken-
Hart integratie. 11 tot 12/6. 
10u-17u30.  Dirk Marivoet, 
Leider. Instituut Voor Body-
mind Integration. Centrum 
ES. Destelbergenstraat 49. 
9040 GENT.  09 228 49 11 
- 0486 690 570. info@body-
mindintegration.com - www.
bodymindintegration.com
[W][AN] The Goddess Within 
(de godin in jezelf). 13/6. 10u-
18u. Michêle en Mieke bege-
leiden je op een speelse zoek-
tocht naar de godin in jezelf. 
Rituelen, energetisch werk, me-
ditatie, klank, zang... en vooral: 
fun! Michêle Averard, Mieke 
Polfliet. Thuis In Jezelf. Stei-
nerschool Lier. Mallekotstraat 
43. 2500 LIER.  03 366 46 16. 
info@thuisinjezelf.be - www.
thuisinjezelf.be
[W][AN] Moonlodge - Volle 
Maan. 17/6. 20u-22u30. Sja-
manistisch geïnspireerde vrou-
wencirkel (geen zweethut!). 
Geniet van het ongedwongen 
samenzijn met andere vrouwen 
en kom thuis in je vrouwenziel. 
Mieke Polfliet. Thuis In Jezelf. 
J.E. Claeslaan 1. 2560 NIJLEN.  
03 366 46 16. info@thuisinje-
zelf.be - www.thuisinjezelf.be
[W][OV] Dans van de Vrouwe-
lijke krijger. 19/6. 9u30-17u. 
Op dynamische en speelse 
wijze de zachte kracht van je 
vrouwelijke krijger in expressie 
brengen met dans, chi kung, 
lichaamstaal, je uitstraling,... 
Dominique Respens. Centrum 
Lifeprojects. Drapstraat 13. 
9220 HAMME.  0498 246 633. 
dominique.respens@gmail.
com - www.4dimkortrijk.be

Wandelen & trektochten

[C][OV] Proefles Nordic Wal-
king. 13/6. 10u-11u30. Een les 
waarin we kennismaken met 
de basistechniek van het Nor-
dic Walken. Erg geschikt voor 
iedereen die op een rustige 
manier wil starten met sporten. 
Corry Vandenbroeke. Step A-
Way. Recreatiedomein Blaar-
meersen. Zuiderlaan 5. 9000 
GENT.  0494 305 328. Corry.
vandenbroeke@pandora.be - 
www.stepAway.be
[W][OV] Naturefulness, be-
levingswandeling. 17/6 en 
8/7. Het accent ligt op anders 
waarnemen/ervaren en me-
ditatief bewegen zodanig dat 
we liefdevol verbinden met 
de natuur (in ons). Verwon-
deren en genieten. Helica. 
Hoek Molenstraat- Burmstraat. 
9112 BELSELE-SINAAI. 
0476 637 647. www.helica.be
[W][OV] Geocaching voor be-
ginners. 18 tot 19/6. 13u-17u. 
Deze cursus omvat 2 sessies: 
bij de eerste sessie leren we de 
wandelGPS gebruiken. Bij ses-
sie 2 spelen we het spel zoals 
gekend op het internet. Corry 
Vandenbroeke. Step A-Way. 
Recreatiedomein Blaarmeer-
sen. Zuiderlaan 5. 9000 GENT.  
0494 305 328. Corry.vanden-
broeke@pandora.be - www.
stepAway.be
[C][OV] Cursus Nordic Wal-
king voor beginners. 4 tot 7/7. 
19u30-21u30. Hier worden le-
ren we werken met de alfatech-
niek van het Nordic Walken. 
Ideale sport om mee te starten 
na een periode van inactiviteit. 
Corry Vandenbroeke. Step A-
Way. Recreatiedomein Blaar-
meersen. Zuiderlaan 5. 9000 
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GENT.    0494 305 328  .   Corry.
vandenbroeke@pandora.be   - 
www.stepAway.be  

  Wellness  

  [O]  [AN]   Manuele lymfe drai-
nage volgens Dr Vodder.   10/6. 
    MLD activeert de stroom van de 
lichaamsvochten, ontgift het or-
ganisme, regenereert de weef-
sels, brengt het zenuwstelsel tot 
rust.   Marie-Claude Payre  .   Hair-
port Natuurkapper.   Amsterdam-
straat 20. 2000 ANTWERPEN.    
03 226 07 31  .   info@hairport.be  

  Yoga  

  [C]  [WV]   Taoyin yoga.   6/6.   20u-
21u30.   Een zachte vorm van 
Chinese Yoga, brengt ontspan-
ning, rust, harmonie in lichaam 
en geest.   Dominique Respens  , 
Taoyin yoga docente.     Levens-
boomschool. Bruyningstraat 
56B. 8500 KORTRIJK.    0498 
246 633  .   dominique.respens@
gmail.com   - www.4dimkortrijk.be  
  [C]  [VB]   ShantiYogaFlow.   Elke 
ma. (20u-21u en 21u-22u) en 
do. (19u30-20u30 en 21u-
22u).     Ontdek jouw kracht in 
2011! Stel jezelf voor sterk in 
je lichaam en alert in je geest. 
      Chantal Pawelec.   3010 KES-
SEL-LO (LEUVEN).    0473 934 
803  .   www.ShantiYogaFlow.be  
  [C]  [AN]   Terug in contact met 
jezelf.   Elke ma. avond.   20u-
21u.   Jouw unieke IK; voel je 
prachtig lichaam, je gedach-
ten/ gevoelens,... gewoon 
zijn! (H)eerlijk.   Els Claes-
sen  .   Something Els.   Meie-
rend 4. 2470 RETIE.    0497 
921 254  .   somethingels.claes-
sen@googlemail.com   - www.
somethingels-claessen.be  
  [W]  [AN]   Yin Yang Yoga special 
topic: roots.   18/6.     Het lichaam 
wordt als een tempel voor de 
ziel bekeken. Een tempel heeft 
een goede fundering nodig. Dit 
zijn onze voeten en benen. Ze 
zijn de basis.       Oost West Cen-
trum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [AN]   Meridiaanyoga.   18/6. 
    De energie in ons lichaam loopt 
door onze energiebanen of me-

ridianen. Hoe vlot de energie 
hierdoor kan stromen bepaalt 
hoe het met ons gaat.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekes-
traat 148. 2018 ANTWERPEN.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [WV]   Hathayoga.   18/6.     Ge-
volgd door de voordracht “Hoe 
kan yoga onze professionele 
activiteit bevorderen?”. Voor 
volwassenen of studenten die 
een betere stress-bestendig-
heid willen hebben, en gemo-
tiveerder willen werken.   Marie-
Amélie De Potter  .   Sampoorna 
Yoga Belgium.   Magdalenastraat 
9. 8200 BRUGGE.    050 68 73 
29  .   info@sampoorna-yoga.be   - 
www.sampoorna-yoga.be  

  [W]  [LI]   Lachyoga.   26/6.   15u-
16u30.   Bij lachyoga gaan we la-
chen zonder reden! We doen la-
choefeningen die dikwijls in echt 
bevrijdende lachbuien overgaan. 
Nadien is er ruimte voor vragen. 
  Gitta Weytjens  .   De Boerderie. 
  Eindertstraat 18. 3581 BEVER-
LO.    011 40 27 37  .   info@deboer-
derie.be   - www.deboerderie.be  
  [W]  [BR]   Yogadag.   26/6.     Wijd 
een dag helemaal aan jezelf: 
hathayoga, chanten, jnanayo-
ga, meditatie.       Sampoorna 
Yoga Belgium.   Hopstraat 40. 
1000 BRUSSEL.    050 68 73 
29  .   info@ampoorna-yoga.be   - 
www.sampoorna-yoga.be  
  [W]  [BT]   Yoga-zomer-week in 
Zuid-Frankrijk.   2 tot 9/7.     In 
een schitterend landhuis a/d 
voet van de Pyreneeën, in de 
leefwereld van de Katharen, 
leven van yoga, natuurvoe-
ding, eenvoud en stilte....   Els 
Somers  .    11343 ST-GAUDE-
RIC. Frankrijk.     0474 642 868  .   
elssomers@hotmail.com  
  [W]  [LI]   Detox Yoga.   2/7.   11u-
13u.   Je krijgt uitleg over hoe 
je je lichaam kan ontdoen van 
opgeslagen vervuiling waarna 
we een yogasessie doen met 
oefeningen gericht op ontgif-
ten.   Elise Vanaudenhove  .   De 
Boerderie.   Eindertstraat 18. 

3581 BEVERLO.    011 40 27 37  .   
info@deboerderie.be   - www.
deboerderie.be  
 [C]  [OV]   Kid’s Yogaweek.  4/7 
tot 8/7. 9u-16u. Yoga, adem-
haling, meditatie, visualisatie, 
dans en creativiteit vormen de 
basis voor deze week. Alles 
kan en niets moet tijdens deze 
week! Annelies Vandewiele, Eva 
Kamala. Yoga-on-Call. Oude-
scheldestraat 34. 9000 GENT. 
0487 103 457. info@yoga-on-
call.be - www.yoga-on-call.be
  [C]  [WV]   Yoga-op-het-strand!   
5/7, 7/7.   19u-20u30.   Neem mat-
je en/of dekentje mee.   Ingrid 
Meesens, Raphaël Claessens, 
Bart Denys  .   Leef-Voel-Groei. 
  Strand, ter hoogte van de ‘Wind-
haan’. Zeedijk. 8420 DE HAAN.    
059 50 41 47 - 0495 229 850  .   
info@leefvoelgroei.com  

  Zang & stem  

      [W]  [AN]   Boventoonzang voor 
beginners & gevorderden.   
12/6.   10u-18u.   Boventoonzang 
is een eeuwenoude zangtech-
niek waardoor je meerdere tonen 
tegelijk kunt zingen. Krachtig en 
helend voor de ziel. Iedereen 
kan dit leren!   Nestor Korn-
blum  , klanktherapeut.   Thuis In 
Jezelf.   Steinerschool Lier. Mal-
lekotstraat 43. 2500 LIER.    03 
366 46 16  .   info@thuisinjezelf.
be   - www.thuisinjezelf.be  
  [W]  [BR]   Introductie.   1/7.   20u-
22u.   Laat je stem gaan. Voor 
wie zijn of haar stem beter wil 
leren kennen..   Ann Depoorter  , 
begeleider stemervaringswerk. 
  Praktijk Voor Psychotherapie 
En Stemervaringswerk.   K. Car-
dijnplantsoen. 1020 LAKEN.    
0476 678 963  .   ann.depoorter@
gmail.com   - anndepoorter.
blogspot.com  

  Zen  

  [C]  [AN]   Bubbling Zen.   11/6. 
    Hoe meer je bubbelt, hoe mak-
kelijker je de stilte in jezelf aan-
boort.  De Oshomeditaties zijn 
een uitnodiging om dit te kun-
nen ervaren.       Oost West Cen-
trum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  
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 wist je dat?

Tegen eind dit jaar zou er een toepas-
sing in de winkel moeten liggen waarmee 
bezorgde ouders hun uithuizige kinderen 
op de voet kunnen volgen. Met subsidies 
van de Europese Unie en de zegen van het 
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. 
Unpack & Track is een wit zendertje ter 
grootte van een luciferdoosje, dat geregeld 
een signaal uitstuurt. De frequentie van dat 
signaal kun je zelf instellen. Op de overeen-
komstige website kun je dan op een paar 
meter precies volgen waar de drager van 
het apparaat zich bevindt. De toestelletjes 
worden nu al dagelijks verkocht, meestal 
om voertuigen te traceren. Maar binnenkort 

is er Unpack & Track er dus ook voor 
ongeruste ouders. Je kunt met het 

apparaat bijvoorbeeld verboden 
zones instellen. Als je niet wilt 

dat je kind in bepaalde disco-
theken komt, krijg je een alarm-
signaal als hij of zij die afspraak 
niet naleeft. Voorlopig blijft 

het gebruik ervan bij kinderen 
uitzonderlijk. Bovendien zou de 

Europeaan te gehecht zijn aan zijn 
privacy om in naam van de veiligheid 

al zijn doen en laten te laten controleren. 
In de VS en sommige Aziatische landen 
is dat anders. Daar schakelen bezorgde 
ouders of instellingen veel gemakkelijker 
technologie in om hun kinderen in de gaten 
te houden. Scholen, bijvoorbeeld, naaien 
een chip in het schooluniform, waardoor 
kinderen altijd te lokaliseren zijn. Of pret-
parken delen gps-armbandjes uit, zodat ver-
loren gelopen kinderen snel teruggevonden 
kunnen worden. [Bron: De Standaard]

Een gsm-chip voor elk kind
Google onderzoek doet naar zelfrijdende 
voertuigen. Inmiddels heeft het bedrijf 
met zeven voertuigen, zes Toyota Prius'en 
en een Audi TT, honderdduizenden test-
kilometers afgelegd. Google heeft in de 
Amerikaanse staat Nevada nu een lobby 
opgezet om de verkeerswetgeving aan te 
passen. Politici in Nevada zouden volgens 
The New York Times welwillend staan 
tegenover de mogelijke wetswijzigingen. 
De staat zou zich zo kunnen profile-
ren als een proeftuin voor innovatieve 
verkeerstechnologie. Volgens Google 
kunnen autonome voertuigen leiden 
tot flinke brandstofbesparingen 
en minder verkeersdoden; ook 
zouden er efficiënte 'auto op 
afroep'-systemen opgezet kun-
nen worden. 
[Bron: tweakers.net]

Google voert in de Amerikaanse staat 
Nevada een lobby om de wet zo aan te 
passen dat 'zelfrijdende' auto's worden 
toegestaan. Ook wil de zoekgigant dat 
het wordt toegestaan om vanuit een auto-
noom voertuig sms-berichten te versturen.
In oktober vorig jaar werd bekend dat 

Zelfrijdende auto's: 
ze komen eraan...

Landbouw is goed voor 11 pro-
cent van de broeikasgassen in 
Vlaanderen. Het Instituut voor 
Landbouw- en Visserijonderzoek van 
de Vlaamse overheid gaat de uitstoot 
van methaan bij koeien meten in 'gas-
uitwisselingskamers'. Dat maakt expe-
rimenten met aangepast voer mogelijk. 
Doel is om de uitstoot van het broeikasgas 
met 15 tot 20 procent te doen dalen. Door 
de methaanuitstoot van koeien permanent 
te meten en analyseren, kan het instituut op 
zoek gaan naar aangepaste voederrantsoe-
nen die minder uitstoot genereren. Eigenlijk 
komt het erop neer dat men een ideaal 
menu voor de runderen probeert samen 
te stellen. Melkveehouders gebruiken nu al 
vaker maïs dan gras als voeder. In maïs zit 
minder zetmeel, waardoor runderen minder 
methaan uitstoten. Maar het potentieel is 
veel groter. Zo zal men onderzoeken of 
bepaalde additieven, zoals look of tijm, 
een gunstig effect hebben. 
[Bron: De Standaard]

Vlaamse koeien
tegen opwarming 
van de aarde

stalk eens je kind             
«De Europese bezorgdheid om privacy is op zich niet slecht, 

maar ze zal niet beletten dat dit soort technologie ook de Europese markt bereikt.» 
[Wim Lahaye van DKE Aerospace i.v.m. de gsm-chip]
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Sluiting kerncentrales 
dankzij biomethanisatie? Wetenschappers hebben een manier ver-

zonnen om hoogradioactief kernafval te 
scheiden van laagradioactief afval: met 
algen uit de vijver. Kerncentrales produ-
ceren nogal wat radioactief afval: op dit 
moment ligt alleen al in de VS 300.000 
kubieke meter radioactief slib. Om dit 
goed op te slaan, is het belangrijk om 
de echt gevaarlijke stoffen eruit te halen 
en netjes op te bergen. Wetenschappers 
van Northwestern University en Argonne 
National Laboratories (beide uit de VS) 
willen algen die je normaal in vijvers vindt 
hiervoor gebruiken. De algen nemen 
strontium op, een van de meer gevaarlijke 
stoffen in kernafval en verwerken het tot 
vaste kristallen die makkelijk gescheiden 
kunnen worden van de rest van het afval. 
Het is nog onzeker of de methode echt 
zal werken: de wetenschappers heb-
ben de algen tot nu toe alleen 
getest met niet-radioactief  
strontium. Hoe algen reageren 
op de radioactieve variant is 
nog niet bekend. De weten-
schappers zijn echter opti-
mistisch, aangezien algen in 
extreme omstandigheden kun-
nen overleven. Mogelijk kunnen 
de algen ook ingezet worden bij 
het opruimen van de troep rond de 
kerncentrale in Fukushima. 
[Bron: Ecogeek, Physorg]

Rokers die op het vliegveld van Belfast wil-
len roken nadat zij de douane zijn gepas-
seerd, moeten voortaan 1 pond betalen. 
Zij kunnen een muntstuk in een machine 
gooien, waarna de deur naar een speciale 
rookruimte wordt geopend. Een woord-
voerder van het vliegveld meldt dat er 
behoefte was aan een speciale rookruim-
te, maar dat de kosten daarvoor te hoog 
waren voor het relatief kleine aantal men-
sen dat gebruik maakt van de ruimte. Een 
kleine vergoeding is volgens het vliegveld 
dan ook niet ongepast. "De kosten worden 
nu betaald door hen die ook daadwerkelijk 
gebruik maken van de service". 
[Bron: De Telegraaf ]

Al te vaak wordt verkeerdelijk beweerd dat 
België niet kan zonder kernenergie, die 
momenteel instaat voor bijna 50% van het 
Belgische elektriciteitsverbruik. Een door-
dachte combinatie van hernieuwbare ener-
gie kan op minder dan 10 jaar tijd wél 
instaan voor de helft van de Belgische elek-
triciteitsvoorzieningen. Dit werd berekend 
aan de hand van realistische socio-economi-
sche gegevens en beproefde hedendaagse 
technologieën. Biomethanisatie in het bij-
zonder, heeft een belangrijke rol te spelen in 

deze broodnodige duurzame energiemix. 
Biomethanisatie of anaërobe vergisting 

laat toe om biogas te genereren uit 
restafval van de landbouwsector, de 

agro-voedingsindustrie of de distri-
butieketen en deze via warmte-

krachtkoppeling om te zetten in 
elektriciteit en warmte. Buiten de 

vanzelfsprekende ecologische, 
sociale en economische plus-

punten, biedt biomethani-
satie ook agro-economische 
voordelen. De stikstof en 
koolstof die op natuurlijke 

wijze uit het vergistingspro-
ces resulteren, kunnen name-

lijk aangewend worden als mest-
stoffen, waardoor een aanzienlijke 

vermindering van de CO2-uitstoot, 
gepaard gaand met de productie 

van kunstmeststoffen, wordt bekomen 
en de nood aan dure geïmporteerde 

kunstmeststoffen kan worden beperkt. 
Meer info: www.greenwatt.be/nl

De roker betaalt

Algen dol op kernafval
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Het eerste Duitse commerciële windmolen-
park in zee is onlangs officieel in werking 
gezet. Baltic 1 ligt in de Oostzee, 16 km 
uit de kust. Het telt 21 molens die jaarlijks 
50.000 huishoudens van stroom kunnen 
voorzien. Duitsland zet zwaar in op wind-
energie. De energiegroep EnBW, die het 
windmolenpark wordt beheert, plant al een 
tweede offshorewindmolenpark, met tachtig 

windmolens. De investering voor beide 
parken samen bedraagt 1,2 miljard 

euro. [Bron: Het Laatste Nieuws]

Windenergie in Duitsland
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  Heeft uw hond, kat, paard,... 
gedrags- of fysieke proble-
men?   Staan er grote verande-
ringen op til? Weet u zich er geen 
raad meer mee? Kiowa kan als 
dierencommunicator mogelijk hulp 
bieden, de problemen verduidelij-
ken en in vele situaties verbete-
ring brengen. Meer info via www.
kiowa.be of bel 0499 136 167  

 Herbronnen 

  Druivenkuur en wandelen.   van 
9 tot 16 september in de Arden-
nen (Semois) met Jean-Marie 
Hertay, hygiënist. Herstel, word 
terug levendig. Relaxatie, mas-
sage. Tai Chi, Do-In. Hartelijke 
sfeer. Prachtig kader. Beschei-
den prijs. Unieke formule. 0485 
126 301. www.seressourcer.info  
  Pyreneeën juli & augustus. 
  2 of 4 weken meditatie trektocht 
hoog in de bergen, aangeboren 
moeiteloze meditatieprocessen 
herontdekken en toelaten, le-
vensbalans opmaken, natuurlijke 
fitnesstraining voor lichaam en 
geest. www.pyreneeen.org  
  Doe jezelf een cadeau.   Creatief 
massageweekend in de natuur. 
Zat 2 en zon 3 juli in De Kluize-
rij Affligem. Leren masseren, diep 
ontspannen, creatief bezig zijn 
en genieten o.l.v. 2 therapeuten. 
Prijs 190 euro. Info en folder ro-
wena.meenderman@skynet.be; 
T. 0474 286 183  

 Persoonlijke ontwikkeling 

  Met hart en ziel woordeloos 
ontmoeten.   Opleiding in België 
en Nederland. Netwerk van mas-
seurs opgeleid om je een goeie 
ontspanningsmassage te geven.  
  Zomer 5-daagse: de stem van 
je hart.   27 juli-31 juli in de Franse 
Ardennen. Unieke workshop rond 
levensloop en essentie; ook tijd 
om te genieten! www.parelsge-
wijs.be 09 219 92 32  
  Ria Blondeel BR parapsycho-
loog medium kaartleg.   Ria legt 
uw toekomst uitmet taroten lenor-
manden orakelkaarten en inzicht-
kaarten. Zij neemt contact met de 
overleden gidsen en meesters. 
Zij geeft inwijdingen reiki en hea-
lingen engelenhealingen medi-
tatie visualisatie bach-bloesem 
lianbloesem engelenessences en 
meesteressences. Zij heeft ook 

de negelenkristallen. Bij Ria kunt 
u ook allehande cursussen vol-
gen in privé. Dit alles op afspraak; 
03 233 27 56 of 0477 922 554.  

  Maak je gedachten bewust 
& mindful positief!   De Happy 
Mind Flow kaarten maken je ge-
dachten positief d.m.v. positieve 
affirmaties en selfcoaching-op-
drachten. Bestel ze voor 16€ op 
www.flowdevelopment.eu  
  Munay-Ki inwijdingen te Has-
selt.   De Munay-Ki is een opeenvol-
ging van negen transmissies ver-
deeld over drie dagen in sep./nov. 
en dec. 2011. Beperkte plaatsen en 
op reservatie. Info via 0479 211 854 
of fabienne@munay-ki-rites.be  

 Te huur 

  Yogazaal ‘t Rietveld’ te huur 
Gent.   Prachtig nieuw zaaltje 
(65m) met bamboevloer, bad-
kamer en kitchenette. Voor info 
en foto’s: dannyvanrietvelde@
hotmail.com Tel: 0496 869 446  

 Therapieën 

    Praktijk Chantal Bruneel  RE-
GENESIS, SAM, EFT, REIKI en 
FONOFORESE voor kinderen 
en volwassenen. Palingstraat 68 
te Brugge - 0496 793 000. Meer 
info: www.spel-in-balans.be 
Personal Coach / Rouwcon-
sulente Bredene & Ternat. 
  Gaat u door een moeilijke peri-
ode en lukt het momenteel alle-
maal niet zo goed? Als professio-
nal kan ik u helpen: 0474 655 337 
www.stapvoorstap.pro  
  Wat is jouw zieleplan?   Praktijk 
voor reading en healing via ziels-
contact & spirituele astrologie. 
www.annabellecock.be  09 224 
03 49 (Gent)  

De redactie is niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van de zoekertjes. 
We nodigen je uit behoedzaam te 
zijn en enig oordelingsvermogen 

aan de dag te leggen.

 Cursus - Opleiding 

    Bioboer worden? www.
landwijzer.be     Uniek leertraject 
in de biologische en biologisch-
dynamische landbouw.

Transformatie coach 2 ja-
rige opleiding.   Je kan je 
vanaf nu inschrijven. Voor info-
dagen en meer info: 0497 223 823 
- www.script-as-methode.com.  

    Open Coaching: opleiding pro-
fessioneel coachen.   Antwerpen 
- Gent - Hasselt - Kasterlee - 9 da-
gen: najaar 2011 - voorjaar 2012. 
Voor leidinggevenden, interne 
coaches, consultants, begeleiders, 
leraren, opleiders en personen die 
een eigen coachingpraktijk willen 
opstarten. www.coachingyou.be - 
03 321 97 04  
Spirituele harplessen.   Via een-
voudige muziek leer ik u Keltische 
harp spelen. Dit werkt helend, re-
laxerend voor uzelf en luisteraars. 
Voorkennis muziek niet vereist. 
Faveere Dominique. 0494 424 
162. eenheidtriveni@yahoo.com. 
Regio Waregem.  
  School voor Psychospiritueel 
werk.   Training in Psychospiritueel 
werk jaargang 2011 - 2012. Een 
reis in, met en doorheen jouw Es-
sentie. Start 29 september 2011. 
www.psychospiritueelwerk.com  

 Gezondheid 

zoekertjes
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    Raymond De Mey is “back in 
business”.   Hij ontvangt je voort-
aan in Alsemberg, Steenweg 
naar Eigenbrakel, 5. Hij stelt 27 
jaar psychotherapeutische er-
varing ter beschikking om jou te 
helpen in de moeilijke momenten 
(“keerpunten”) van het leven. De 
sessies kunnen individueel of met 
partner. Een vorming tot Analyti-
sche Life Coach van korte duur 
wordt ook aangeboden vanaf ok-
tober 2011. Je kan hem bereiken 
door te bellen naar 0475 841 047 
of via mantika@mantika.com  

 Vacature 

Gezocht: vertegenwoordiger 
professionele organische cos-
metica in België. Kijk op www.
keratene.be/agendaplus

 Vakantie 

    Radhadesh, Spiritueel In-
dia in de Ardennen.   Rond-
leidingen door ons kasteel. 
Oosterse kunst. Veg. restau-
rant. Bos. Overnachting mog. 
Tel: 086 32 29 26. krsna.tour@
pamho.net. www.Radhadesh.com  

Energetische Dolfijn - boot-
reis Rode Zee Egypte.   Droomt 
u van dolfijnen? Kies voor ver-
blijf op luxe boot. Dolfijnen ko-
men naar jou en laten je je le-
vensvreugde herontdekken. 
Ontspannende Hartverwarmen-
de reis. cecilja1@gmail.com  

    Biodanza-vakantie in Spanje. 
  Zeer leuk en goedkoop. week 
van 23-30 juni 2011 - Bel 014 
50 65 65 of bezoek onze web-
site www.dansbiodanza.be.  

Ben Jij Belangrijk?(Be)
Leef op Gran Canaria!   Wie 
ben je? Wat wil je echt? 2011-
2012 jaren om keuzes te ma-
ken. Onze themareizen helpen 
je. www.fuente-energetica.com  

Academie der liefde. Opleiding 
in onvoorwaardelijke liefde bin-
nen het koppel. 7 tot 12/8 in Genk. 
016 40 11 82. www.agape.be
  Voyages and More.  Op reis in 
de kleur van uw hart in alle vrij-
heid of met diepgang. Tel 013 46 
18 63 www.voyagesandmore.be 
Creating memorable moments 
together.   

 Varia 

  Tachyon & bioresonantie.   Be-
nieuwd naar het “digitale medicijn-
kastje” van de toekomst? Kijk op 
www.tachyon-aanbieding.eu. Digi-
tale homeopathie, ontstoorders, vi-
talisatoren, anti-electrosmog. Meer 
dan 600 unieke producten. ALPHA-
SURYA bvba, Antwerpen-Zandvliet.  
  Bioritmiek, kruiden, pende-
len, numerologie, handlezen, 
kaartleggen.   Enkel bij u aan 
huis. 0497 549 683. Regio West- 
en Oost-Vlaanderen.  
  Op een heldere dag zal je 
FOREVER zien.   U bent op zoek 
naar een extra bijverdienste. 
Mens en dier zijn voor u belang-
rijk. Zie www.in4stappen.be  

Synergio. Energetische gids 
en zondagen. www.synergio.be

 Workshop - Voordracht 

  Intuïtief werken met Chrysolight 
elixirs.   Tijdens deze workshop leer 
je op een leuke en intuïtieve manier 
werken met de Chrysolight Edel-
steen remedies. Meer info: www.
stitchandstone.be - 0476 560 488  .

www.tachyon-aanbieding.eu

BIODANZA®

vakantie in Spanje. 
De kunst van de ontmoeting

www.dansbiodanza.be

αγαπε
Academie der liefde
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Mindfulness in je relatie
David Dewulf

Mindfulness in je relatie toont 
je stap voor stap hoe je een 
geschenk kan worden voor elkaar. 
Met inspirerende teksten, concrete 
voorbeelden en praktische tips 
helpt David Dewulf je op weg 
naar meer evenwicht en een diepe 
verbondenheid met je partner. 
Dit unieke boek bouwt ver-
der op de hartelijke hou-
ding zoals onderwezen 
door de Boeddha, de liefdevol-
le communicatie in de traditie 
van Thich Nhat Hanh en mindful 
seks geïnspireerd door de oosterse 
tantra. Een aanrader voor wie zijn 
relatie een plaats in zijn hart wil 
geven. [245 p. Lannoo]

lezen «Je moet jezelf genezen»

Uit De astma-mythe [zie hieronder]

Ayurveda kookboek
Voor wie gezond en bewust wil leven

Lies Ameeuw

Ayurveda is een eeuwenoude filo-
sofie die richtlijnen geeft over hoe 
de mens het best in het leven 
staat, niet alleen fysiek, maar ook 
mentaal, sociaal en spiritueel. 
Voeding speelt hierin een belang-
rijke rol. Volgens de leer is voed-
sel een manier om lichaam en 
geest in evenwicht te brengen. Het 
Ayurveda-kookboek helpt je de filo-
sofie in de praktijk toe te passen en 
beantwoordt vragen zoals: Welke 
producten kan ik het best eten 
of vermijden? Hoe maak ik iets 
het best klaar? Hoe bereid ik een 
evenwichtige, smakelijke maaltijd? 
Aan de hand van ruim 90 recepten 
laat de auteur concreet zien hoe 
ayurveda soepel in het dagelijkse 
leven kan worden toegepast. [256 
p. Standaard Uitgeverij]

Goed, beter, best?
Over de maakbaarheid van de mens

De Maakbare mens vzw

Dit boek is het resultaat van vijf 
jaar campagne voeren rond bio-
medische thema's zoals genetisch 
testen, orgaandonatie en plasti-
sche chirurgie. Het boek biedt op 
een overzichtelijke wijze inzicht 
in de medische en biotechnologi-
sche ontwikkelingen en werpt een 
kritische blik op de ethische en 
maatschappelijke vragen die eruit 
voortvloeien. Elk thema staat voor 
een informatieve tekst en een 
interview met een deskundige ter 
zake. Dit boek is een must voor al 

wie in medische en bio-ethische thema's is 
geïnteresseerd. [210 p. Academia Press]

De astma-mythe
André De Zutter

De vijf kinderen van Dr. De Zutter 
bleken bij hun geboorte allergisch. 
Hij koos ervoor om hen alleen een 
begeleidende behandeling te geven 
met de bedoeling hun immuunsys-
teem te verbeteren. Zijn dochter 
Helen snakte op sommige momen-
ten zo naar adem, dat hij begon 
te twijfelen of hij wel juist bezig 
was, maar toch voelde hij intuïtief 
aan dat hij de juiste weg gekozen 
had. Sindsdien heeft Dr. De Zutter 
duizenden astmapatiënten helpen 
genezen zonder puffers of aëroso-
lapparaten. Hij heeft nu zijn erva-
ringen beschreven in een boek. De 
essentie is eenvoudig: je moet jezelf 
genezen. De auteur geeft je enkel 
adviezen en het is aan jou om de 
verantwoordelijkheid op te nemen en te wil-
len genezen. [240 p. Standaard Uitgeverij]
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