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Wat de vraag ook is, liefde is het antwoord', aldus schrij-
ver, coach en therapeut Wayne Dyer. Toch zijn we er 

dagelijks getuige van hoe we op persoonlijke en andere 
vraagstukken lang niet altijd met liefde antwoorden. Vanuit 
die optiek kunnen we ook verslavingspatronen bekijken: 
als niet afdoende antwoorden op diep existentiële vragen.  
Verslavingen écht doorbreken doe je dan ook niet zozeer op 
wilskracht, maar via inzicht en een holistische benadering die 
je weer verbindt met je essentie.  

Makkelijker gezegd dan gedaan? Wie zichzelf wil ondersteu-
nen in dat proces, is misschien wel gebaat bij Holistic Pulsing, 
een diep ontspannende massagevorm die je naar je eigen 
oerritme terugbrengt. Waar verslavingspatronen vaak tot doel 
hebben om gevoelens te onderdrukken, stimuleert Holistic 
Pulsing je net om naar je lichaam te luisteren en open te staan 
voor de wijsheid die het in zich draagt.

Luisteren naar je lichaam en met liefde antwoorden op de 
signalen die het uitzendt, is ook cruciaal bij vermoeidheid, 
dé epidemie van de 21ste eeuw. Op pagina 23 lees je er alles 
over.  

Verder geven we je in dit nummer ook handige tips mee om 
kinderen te helpen bij het ontwikkelen van assertiviteit. In de 
keuken zoomen we in op amarant: kleine proteïnerijke zaadjes 
uit Mexico die je menu prettig kunnen verrijken.  En afsluiten 
doen we – bij wijze van zomers extraatje – met een artikel 
over bloemetjes, bijtjes én wespen. Geniet van een vervul-
lende zomer boordevol liefde, rust en boeiende activiteiten.  
In september zijn we er weer!

Yves Nevelsteen
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andere kijk

Verslaving
'Verslaving is een vriendschap zonder vriend.'

[Connie Palmen]

Eind jaren tachtig zijn er in 
Canada en de Verenigde 

Staten machines ontwik-
keld die plaaginsecten uit 
gewassen kunnen opzui-
gen. Het opzuigen van 
wantsen en colorado- 

kevers in respectievelijk 
aardbeien en aardappelen 

bood daarbij het meeste per-
spectief. Voor de aardappelteelt 

is een grote stofzuiger, de 'Beetle-
eater', ontwikkeld. De machine bestaat uit 
twee grote mechanisch aangedreven venti-
latoren. Eén zorgt voor het blazen van lucht 
in het gewas, de andere zorgt voor het 
opzuigen van de lucht. Er ontstaat zo een 
werveling in het gewas waardoor de insec-
ten loslaten. Ze worden vervolgens opgezo-
gen en in de ventilator verpulverd. Via een 
afvoerpijp verlaten ze de machine en komen 
op het land terecht. Voor de 
groene aspergeteelt is de 
machine een uitkomst, 
omdat bij dagelijks oog-
sten geen gewasbescher-
mingsmiddelen kunnen 
worden ingezet vanwege 
de veiligheidstermijn. Door 
tijdens warm weer deze machine 
te gebruiken, worden de volwassen kevers 
opgezogen en wordt voorkomen dat er 
teveel eitjes op de groene asperges worden 
afgezet. Hierdoor blijft het mogelijk om 
groene asperges van kwaliteit I te leveren.
[Bron: BioKennis, Biojournaal (NL)]

De Beetle-eater: 
insectenstofzuiger De eerlijke gsm

Ooit wel eens nagedacht over waar je gsm 
van is gemaakt? Of waar de grondstoffen 
vandaan komen? Je zult al snel verstrikt 
raken in een complex verhaal waar begrip-
pen als duurzaamheid of eerlijkheid ver te 
zoeken zijn. Nokia is al tien jaar bezig om 
hun productieproces transparant te maken 
en te kijken waar hun spullen nu 
precies vandaan komen. Dat 
is echter zo moeilijk, dat het 
ze tot nu toe nog niet is 
gelukt. Ongelooflijk, niet!? 
Bas van Abel, initiatiefne-
mer van FairPhone vond 
dat het hoog tijd werd om 
daar iets aan te doen. Alle 
info: www.fairphone.com

Eén jaar na de verkiezingen lanceert de vzw Burgertop een grootschalig burgerinitiatief om 
de democratie in dit land van nieuwe zuurstof te voorzien: de G1000. Het traject dat met een 

manifest, een website en sociale media wordt opgestart, zal uitmonden in een 
belangrijke burgertop  op 11/11 in Tour en Taxis (Brussel). De G1000 dient 

als een interface tussen massa en macht en wil tonen hoe de democratie in 
dit land beter kan. Even informeel als de G20, de groep van twintig rijkste 
industrielanden, even begaan met de toekomst, maar veel democratischer. 
Niet de machtigen spreken, maar de vrijen. Alle info: www.g1000.org

De G1000: een grootschalig burgerinitiatief

> 1000 fairtrade-gemeenten
8 gemeenten over de hele wereld hebben 
begin juni de titel van fairtrade-gemeen-

te ontvangen. Er zijn nu al 
1.000 dergelijke gemeen-

ten in 22 landen. Om deze 
1.000ste titeluitreiking te 
vieren, onderschreven de 
inwoners van de gemeen-

ten de boodschap 'Make 
Trade Fair'. Hiermee willen 

ze de leiders van de G20 oproepen om 
werk te maken van eerlijke handel als duur-
zaam ontwikkelingsmodel voor familiale 
boeren in het Zuiden. Procentueel gezien is 
Vlaanderen koploper in de wereld met een 
verhouding van 1 op 3 gemeenten die fair-
trade ondersteunen. [Bron: Max Havelaar] 
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Camu CamuCamu Camu
de rijkste natuurlijke vitamine C-bron ter wereld!de rijkste natuurlijke vitamine C-bron ter wereld!

Meer weten? 
Cressana organiseert 

regelmatig voordrachten 
over de gunstige effecten van waterkers 
en kruiden op uw gezondheid. Kijk op 
www.cressana.com voor alle info. 

voedingssuppletie met bio waterkers
Cressana bvba

Borstekouterstraat 66 - 9630 Zwalm
Tel: 055 49 73 00

Biologische producten van topkwaliteit
Karel en Myriam Van de Velde van Cressana: “We kweken en verwerken onze biologische waterkers eigen-
handig en met zeer veel zorg tot stabiele, gebruiksvriendelijke voedingssupplementen en natuurlijke cosmetica. 
We behouden bewust de natuurlijke matrix van de plantjes voor een optimale werkzaamheid. Ook het vriesdro-
gen doen we in eigen huis. Alleen zo kunnen we garanderen dat de temperatuur van 30°C niet overschreden 
wordt  en de actieve bestanddelen uit de waterkers maximaal bewaard blijven. De kwaliteit en doeltreffendheid 
van de producten is onze prioriteit. Uw  gezondheid op integere wijze ondersteunen is onze missie.”

Publireportage

het hoogst mogelijke gehalte aan Vita-
mine C bevatten. Bij het produceren 
van de capsules gebruiken we bewust 
geen hitte, straling, bindmiddelen en 
vul-  of andere hulpstoffen. Zo blijft al 
het goede van de Camu Camu optimaal 
bewaard. Het resultaat: hoogkwalitatie-
ve, volwaardige, pure en rauwe voeding. 
Een geschenk voor je gezondheid, recht 
uit de natuur.

Cressancamu-capsules
Vanaf nu verkrijgbaar bij uw apotheek, 
natuurvoedingswinkel en bij Cressana® 
- online & via thuisverkoop 60 vege-

tarische capsules voor € 
19,95 - aanbevolen ge-
bruik: 1 à 2 capsules/dag 
(1 capsule = ca. 100% 
ADH vit. C).

Natuurlijke wijsheid
De meeste vitamine C-supplementen 
zijn synthetisch. Maar de natuur naboot-
sen loont niet:  de vitamine C in synthe-
tische preparaten wordt zeer slecht op-
genomen. Bij Cressana® geloven we niet 
in isolaten of synthetische imitatie. We 
geloven in de wijsheid van de natuur. 
Het is de combinatie van bestanddelen 
die Camu Camu, het wonderlijke besje 
van de gelijknamige boom uit Peru, zo 
uniek en heilzaam maakt. Daarom be-
houden we de volledige natuurlijke ma-
trix. Zo geniet je met onze 100% natuur-
lijke capsules van een krachtig vitamine 
C-supplement dat  3 jaar 
stabiel blijft. De meeste 
andere natuurlijke vi-
tamine C-bronnen zijn 
maar korte tijd stabiel 
(+- 10 maanden).

Bron van gezondheid
Camu Camu
…ondersteunt het im-
muunsysteem en de doorstroming
… geeft meer energie
… bevordert de opname van ijzer
… houdt je huid, tanden, kraakbeen en 
botten in goede conditie
… is een rijke bron van antioxidanten en 
beschermt je tegen vrije radicalen
(Camu Camu heeft een ORAC-waarde van 
61.000 μmoleTE/100 gram!).

Uniek productieproces
Een zorgzaam uitgevoerd productiepro-
ces is dé sleutel tot kwaliteit. De bessen 
worden geoogst als ze nog groen zijn en 

nieuwe mensen!
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We leven in een maatschappij,  
waar stilaan de ene helft 

van de mensen moet overgeleverd 
worden aan de andere helft om 
verzorgd te worden. 
 
Zoveel mensen zijn ziek. 
 
Ziek van een zieke levensstijl.  
Ziek van een verbroken levensritme. 
Ziek van een vervuilde natuur.  
Ziek van een onnatuurlijke voeding. 
Ziek van een overwaardering 
van geld en bezit.  
Ziek van een zieke maatschappij. 
 
We ontmoeten steeds meer 
ongelukkige, ontmoedigde en 
vertwijfelde mensen. Er is een 
woud van diensten en verzorgers. 
Consultatiebureaus, psychosociale 
en medisch-sociale diensten, centra 
voor geesteshygiëne, psychiatrieën, 
opvangtehuizen enz. 
 
Menselijke herstellingsbedrijven. 

Maar mensen helpen leven in een zieke 
maatschappij die hen nog zieker maakt, 
is een onmogelijke opdracht. Het blijft 
een vicieuse cirkel, zolang er geen 
zuiveringsstations komen, die de 
publieke atmosfeer en de binnenkant 
van de mens kunnen saneren. 
Er moeten nieuwe mensen komen.  
Mensen met een nieuwe visie. 
Mensen, die zich bevrijd hebben  
van egoïsme en hebzucht, 
die met weinig tevreden zijn 
en tijd maken voor de dingen 
die geen geld opbrengen. 
 
We moeten bouwen aan een groot 
huis, waarin alle mensen welkom zijn en 
samen het brood van de vriendschap 
breken. Een huis, waar de liefde woont 
in elke kamer. En meezit aan elke tafel.

Phil Bosmans

nieuwe mensen!nieuwe mensen!



Sommige mensen richten hun pijlen op 
alcohol, koffie, sigaretten of andere 

verdovende of opwekkende middelen, 
anderen gaan dwangmatig werken, shop-
pen, eten of sporten. Nog anderen gaan 
relatiehoppen uit angst om alleen te zijn 
of dwangmatig aandacht, kicks,  seksuele 
of spirituele ervaringen najagen. Er zijn 
mensen die dwangmatig liegen, gokken 
of stelen, anderen zijn verslaafd aan aan-
dacht, suiker, junkfood, de zonnebank of 
een relatie waar al de rest voor opgeofferd 
wordt. En dan hebben we het nog niet 
gehad over de meer 'moderne' verslavin-
gen, van televisie en internet tot chatten 
en gamen. Stuk voor stuk symptomen van 
dezelfde onderliggende kwaal?

Ver-slaaf-d
 
Bij verslavingen komt het er in de praktijk 
doorgaans op neer dat we dwangmatig en 
overmatig voor een kortetermijnbevredi-
ging kiezen die ons op lange termijn alleen 

Verslaving kent heel wat ver-
schijningsvormen, waarvan de 

ene al onschuldiger lijkt dan 
de andere. Maar is het me-

chanisme dat aan verslaving 
ten grondslag ligt niet steeds 

hetzelfde? Zijn verslavings-
patronen niet per definitie 

schijnoplossingen voor ons 
existentiële verlangen naar 

heelheid?  En hoe bevrijden we 
ons uit die weinig vervullende 

surrogaatspiraal? Misschien 
vormt zingeving wel de  
kern van het antwoord.

© IKO - Fotolia.com

dossierartikel
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(in-)direct de boodschap geven dat we  
afhankelijk zijn van zaken of ervaringen 
buiten onszelf om ons gelukkig en com-
pleet te voelen, en je hebt een aardige voe-
dingsbodem voor ongezonde gewoontes.

De wet van de boemerang
 
Verslaving is vaak een poging om niet te 
moeten kijken naar wat onder de opper-
vlakte schuilt en werkelijk om onze aan-
dacht vraagt. Maar ons richten op surro-
gaatbevrediging maakt ons nog niet ver-
slaafd, hoogstens wat verdwaald. Wel kan 
elk gedrag dat is bedoeld om bevrediging 
uit te halen of innerlijke onrust te vermijden 
en dat op een dwangmatige manier wordt 
gesteld, tot een verslaving leiden. De ene 
persoon is echter 'verslavingsgevoeliger' 
dan de andere. Hooggevoelige personen 
kampen in deze wereld vol niet-aflatende 
prikkels vaak met een flinke dosis stress. 
Missen zij de tools om daar mee om te 
gaan, dan lijkt het niet onlogisch dat ook de 
kans om bepaalde verslavingen te ontwik-
kelen bij hen groter zou zijn, als manier om 
even te ontsnappen aan die overprikkeling. 
Maar dergelijke vluchtroute kan hoogstens 
tijdelijk een uitweg bieden. Het is een wet-
matigheid dat wat je onderdrukt, vroeg of 
laat als een boemerang bij je terugkomt. Zo 
wordt de drang om opnieuw te vluchten  
weer aangewakkerd, waardoor je het  
risico loopt steeds dieper in de verslavings- 
spiraal terecht te komen. 

Zingeving als medicijn
 
Deepak Chopra ziet verslaafde mensen als 
misleide zoekers. Mensen die de vreugde 
in hun leven missen en die genot, geluk, 
plezier en spirituele diepgang in verkeerde 
middelen zoeken. Verslaving zou je vanuit 
die visie kunnen omschrijven als een emo-
tioneel of fysiek antwoord op de vraag 
van een verdwaalde ziel. Chopra zelf ziet 
verslaving als een destructieve en nooit af-
doende repliek op existentiële vraagstuk-
ken als 'Wie ben ik?', 'Wat is de zin van het 
leven?' en 'Wat is de zin van mijn leven?'.  
Therapeute Christina Grof noemt ver-
slaafde mensen 'Godzoekers pur sang', en 

verder weg van huis voert en die vaak ook 
een portie ellende met zich meebrengt, zo-
wel voor onszelf als voor onze omgeving. 
 
De meeste verslaafden weten in nuchtere 
momenten best dat ze hun gedrag dienen 
te veranderen als ze zichzelf niet ten gronde 
willen richten. Maar zolang de drang om te 
gebruiken groter is, houden ze zichzelf in 
de vicieuze verslavingscirkel gevangen, met 
alle negatieve gevolgen van dien. Voor wie 
nooit verslaafd is geweest, kan het moeilijk 
zijn om te begrijpen dat het iemand zoveel 
moeite kost om te breken met iets wat – 
op het tijdelijk bevredigende moment na – 
toch vooral last en lijden oplevert. Maar net 
dat is de kern van verslaving: wie ver-slaaf-d 
is, is de controle kwijt en is letterlijk de slaaf 
geworden van zijn of haar eigen destruc-
tieve gedragspatroon. 

De lange weg naar huis 
 
Waar zijn we dan zo hardnekkig naar 
op zoek dat we er zelfs onze gezond-
heid en vrijheid voor opofferen? Waar 
zijn we zo voor op de vlucht dat we ge-
neigd zijn onszelf te verdoven in plaats 
van bewust en vrij door het leven te 
gaan? Waarom raken we verslaafd?    
Daar bestaan een heleboel verschillende 
theorieën rond. Eén mogelijke verkla-
ring is een gebrek aan verbinding met en 
vertrouwen in onze eigen gevoelens en  
intuïtieve weten. Wanneer we het aange-
leerd zijn om onze gevoelens en behoeftes 
te ontkennen, bagatelliseren, veroordelen 
of wantrouwen, dan is de link met ons die-
pere weten verstoord.  Velen van ons heb-
ben niet geleerd hoe we op een gezonde, 
constructieve manier kunnen omgaan met 
gevoelens en emoties. Wel leren we vaak 
van jongs af aan hoe we onszelf ervan kun-
nen afleiden. Is een kind verdrietig, dan 
krijgt het niet zelden een snoepje om weer 
vrolijk te worden of wordt de favoriete film 
opgezet. Zo leert het kind niet kijken naar 
de oorzaak van het verdriet en naar manie-
ren om het te transformeren, maar wordt 
het gevoel verdoofd of ontvlucht. Tel daar 
de vele reclameboodschappen bij die 
we te slikken krijgen en die ons dagelijks  
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lijke onrust of pijn. Wie succesvol komaf wil 
maken met een verslaving, is dus gebaat 
bij een holistische benadering, waarbij te-
ruggegaan wordt naar de dieperliggende 
oorzaak van de verslaving en waarbij oude 
inzichten door nieuwe vervangen worden.  
Wordt die stap overgeslagen, dan is de 
kans reëel dat de verslaving gewoon ver-
schuift. Zelfs na wat als een geslaagde ont-
wenning wordt beschouwd, blijft de geest 
immers vaak verlangen naar de roes. Pakt 
men de oorzaak van het patroon niet bij de 
kern aan, dan is het dus goed mogelijk dat 
men vroeg of laat een andere afhankelijk-
heid creëert. Zo zijn er kettingrokers die 
de laatste sigaret uitduwen en zich zeer 
fanatiek op het sporten storten, of mensen 
die een seksverslaving voor een spirituele 

verslaving ruilen. Op het eerste zicht wel-
iswaar gezondere gewoontes, maar de af-
hankelijkheidspatronen zijn er nog steeds.  
Ook het aanleren van gezondere gewoon-
tes kan een belangrijk onderdeel zijn van 
dit transformatieproces. Succesvol afkicken 
gaat immers niet zozeer om het uitbannen 
van begeerten, dan wel om het scheppen 
van nieuwe inzichten en positieve gevoe-
lens die sterker zijn dan de impulsen van de 
verslaving. Veel mensen  laten zich tijdens 
dat proces graag ondersteunen door een 
counselor die in het fenomeen verslaving 
gespecialiseerd is. Ook zelfhulpgroepen 
kunnen een hulp zijn bij het overwinnen 
van een afhankelijkheid. 

ook Victor Frankl, een Weens filosoof en 
hoogleraar psychiatrie-neurologie, zoekt 
verklaringen in die hoek. Frankl overleef-
de de holocaust en was ook grondlegger 
van de logotherapie. Volgens hem is zin-
geving hét medicijn tegen verslaving. Hij 
stelt dat onze basismotivatie in het leven 
niet zozeer het streven naar genot, lust, 
macht of materieel welzijn is, maar het 
verlangen om een zin te vinden en daar 
ook naar te leven. Niet alleen verslaving, 
maar ook depressie en agressie ziet hij als 
symptomen van een existentieel vacuüm, 
een gevoel van leegte en zinloosheid.
 
Bekijken we verslaving vanuit die optiek, als 
een problematiek waar een diep spiritueel 
verlangen achter schuilgaat, dan spreekt 
het voor zich dat echte ge-
nezing niet bereikt wordt 
door te strijden tegen de 
afhankelijkheid, maar door 
een verandering op dieper 
niveau. Dan is zingeving 
en het herstellen van de 
verbinding met onze bron 
de sleutel tot bevrijding. 
Als we onze energie en 
levenskracht leren richten 
op een manier die ons ver-
vult, dan hoeven we niet 
langer op zoek te gaan 
naar surrogaten die ons 
nooit de bevrediging zul-
len schenken waar we zo 
hard naar verlangen.

Van verslaving  
naar verlossing 
 
Willen we een verslavingspatroon doorbre-
ken, dan is een puur symptomatische aan-
pak al een stap in de goede richting, maar 
dan wordt het probleem nog niet bij de 
kern aangepakt. Verslaving woekert immers 
op vier verschillende niveaus: zowel licha-
melijk, geestelijk, emotioneel als spiritueel. 
Om blijvend van een verslaving af te komen, 
is het doorgaans dan ook noodzakelijk om 
heel eerlijk te kijken naar onze kwetsuren 
en ze zodanig te transformeren dat we niet 
langer hoeven te vluchten voor onze inner-

©
 Ja

m
es

 S
te

id
l -

 F
ot

ol
ia

.c
om

11



12



tegen de aandrang, raadt hij aan om net 
het omgekeerde doen. Succesvol 'afkicken' 
draait volgens hem niet om verzet en wils-
kracht, maar om inzicht. Door precies te 
begrijpen wat een verslaving is, er anders 
naar te leren kijken en vervolgens het be-
wuste besluit te nemen dat je vrij wil zijn, 
lost de verslaving automatisch haar greep. 
Eens de aantrekkingskracht is geneutra-
liseerd, heb je niet langer het gevoel dat 
je iets lekkers niet meer mag, maar dat er 
net iets beklemmends van je af is gevallen. 
Dan verandert 'niet mogen' in 'niet willen'. 
Dan denk je niet langer 'ik ga het probe-
ren zonder', maar 'ik kies voor wat me écht 

gelukkig maakt en 
daar ga ik voor'. Die 
transformatie in bele-
ving is voor verslaafde 
mensen een enorme 
opluchting.

Door je los te maken 
van verslavingen, 
ga je je automatisch 
vrijer en sterker voe-
len. Dan ervaar je dat 
je zelf kunt omgaan 
met wat het leven je 
aanbiedt, in plaats 
van je toevlucht te 
moeten zoeken tot 
surrogaatmiddelen. 
Dan leef je niet langer 
als een slaaf, maar als 
een vrij mens.

Lien Van Laere

Bronnen en lectuur
- Dorst naar heelheid, Christina Grof, 
  Ankh-Hermes, ISBN 90-202-6476-1 
- Overwin je verslaving, Deepak Chopra, 
  Service Uitgevers, ISBN 90-6325-559-X 
- De grote verdoving, Erik Stofferis, Zwerk, 
  ISBN 9077478205
- De verslaving voorbij, Jan Geurtz, Ambo, 
  ISBN 90-263-1720-4

Interessante links
- www.stoppenmetroken.com
- www.jangeurtz.nl
- www.lievegoedzorggroep.nl 
  (antroposofische afkickcentra)

Vrijheid en 
verantwoordelijkheid
 
Men zegt wel eens: verslaving zit voor 99% 
tussen je oren. Hulpmiddelen zoals acu-
punctuur, nicotinepleisters en methadon 
kunnen dus wel tijdelijk verlichting bieden 
voor wie van een verslaving wil loskomen, 
maar na die ontwenning is de hamvraag 
toch vooral: hoe blijf je er nu van af? Hoe 
zorg je ervoor dat je niet teruggrijpt naar 
je verdovende gewoontes als het leven je 
een uitdagende situatie voorschotelt? Waar 
vind je rust in, als het niet in je sigaret, glas 
wijn of eten is? Durf je dan met de situ-
atie omgaan in plaats 
van ervoor te vluch-
ten? Het stoppen met 
drugs betekent door-
gaans een grote ver-
andering van levens-
gewoontes. Want zo-
als dat ook in alle an-
dere levensgebieden 
geldt: vrijheid gaat 
samen met verant-
woordelijkheid. Jezelf 
bevrijden van versla-
vingen en ongezonde 
afhankelijkheid gaat 
onvermijdelijk samen 
met het opnemen van 
de verantwoordelijk-
heid voor je eigen 
geluk. Komaf maken 
met diepgewortelde 
afhankelijkheidspatro-
nen vraagt bijgevolg 
om een inspanning en 
om eerlijke zelfreflectie, maar het geschenk 
dat je ervoor in de plaats krijgt onder de 
vorm van vrijheid, helderheid en levens-
vreugde, is dan ook bijzonder groot.

Inzicht als uitweg

Wetenschapsfilosoof, orthopedagoog en 
trainer Geurtz heeft met zijn boeken en 
trainingen rond het doorbreken van ver-
slavingen al heel wat mensen geïnspireerd 
om écht komaf te maken met afhankelijk-
heidspatronen.  In plaats van te vechten 
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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

2-jarige opleiding 
Transformatie Coach

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

En jij kan erbij zijn!

Infoavonden en workshops
• Hasselt 01/09/11
• Brugge 04/09/11 opendeur 
   De Evolutie
• Zandhoven 06/09/11 - 20u

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

Info? Bel me!
0497 223 823



Wil jij mijn pijnstiller zijn?Wil jij mijn pijnstiller zijn?

Wie verliefd is, zegt het 
wel eens lachend: ik ben 
verslaafd aan jou. Maar 
ook al denken we bij ver-
slaving vaak eerst aan het 
verslaafd zijn aan bepaalde middelen, 
ook relatieverslaving is een reële proble-
matiek. Dwangmatig op zoek gaan naar 
liefde en erkenning bij anderen, doen 
we volgens Jan Geurtz vanuit een fun-
damentele zelfafwijzing. Die proberen 
we te compenseren door de waardering 
te zoeken van anderen, bij voorkeur in 
een relatie. Maar door ons zo afhanke-
lijk op te stellen van anderen en alles te 
doen om afwijzing te vermijden, wer-
ken we die fundamentele onzekerheid 
juist nog meer in de hand. Hoe meer 
we onszelf in de ander verliezen, hoe 
groter ook de angst wordt om alleen 
te zijn. Wie verslaafd is aan bevestiging 
en erkenning van anderen of aan de 
zekerheid  en veiligheid van een relatie, 
gebruikt relaties eigenlijk als een soort 
drug om pijn, angst of een innerlijke 
leegte te onderdrukken. In zijn boek 
'Verslaafd aan liefde' biedt 
Geurtz een uitweg uit die 
vicieuze cirkel. Is dat het 
vertrekpunt van waaruit je 
een relatie aangaat liefde 
in plaats van behoeftig-
heid, dan kan het er één 
worden van vrije mensen 
naast elkaar. Of om het 
met een mooi beeld te 
zeggen: van bomen die 
elk stevig met hun wor-
tels in de aarde staan en 
samen in vrijheid naar het 
licht toe kunnen groeien.  
Meer lezen: Verslaafd aan 
liefde, Jan Geurtz, ISBN 978 
90 263 22297
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Verslaafd aan spiritualiteitVerslaafd aan spiritualiteit

Het fenomeen is minder gekend, maar 
ook aan spirituele ervaringen kan men ver-
slaafd raken. Bij meditatie en visualisatie 
komen endorfines vrij die pijnonderdruk-
kend zijn en die voor euforische gevoe-
lens en een prettige, roesachtige toestand 
kunnen zorgen. Sommige mensen raken 
zo verslingerd aan de kick van spirituele 
ervaringen dat ze gaan hunkeren naar 
steeds nieuwe en diepere ervaringen. Ze 
verlangen ernaar om van de ene high 
naar de andere te gaan. Wellnesscoach 
Tessa Nagtegaal verdiepte zich in deze 
problematiek. Op haar voorlichtingsweb-
site 'Spiritueel Sterk' legt ze uit hoe je 
spirituele verslaving kunt herkennen. Ook 
vind je er een reeks indicaties die kunnen 
wijzen op een spirituele verslaving. Zo 
kan het een belletje doen rinkelen als:
• je 24u per dag bezig bent met spirituele 
theorieën, rituelen en andere dimensies,
• je gezin of job te lijden hebben onder 
je spirituele bezigheden,
• je constant spirituele ervaringen en 
'highs' nodig hebt om je goed te voelen, 
• je vervreemd raakt van je omgeving en 
je het contact verliest met jezelf en met 
je eigen kracht. 
Meer info: www.spiritueelsterk.nl
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Deze zomer geeft Philippe Vandevorst een 
workshop over supramentaal bewustzijn 
op verschillende locaties in Vlaanderen. 
Meer info vind je in de agenda bij 
Persoonlijke ontwikkeling.

Philippe Vandevorst studeerde econo-
mie en theologie. Zijn mentors waren 
Patrick Drouot, Ronald van de Peppel,  
Bob Monroe, Richard Moss en lama Ta-
rab Tulku. Verdiepte zich in NLP, Gestalt, 
PRH en psycho-synthese. In 1988 verliet 
hij als leerkracht het klassieke hoger on-
derwijs om zich te verdiepen in socio-
cultureel vormingswerk met als thema 
innerlijke groei, bewustzijnverruiming, 
zingeving en intuïtieve ontwikkeling. 
Hij ontwikkelde diverse cursussen en 
trainingen in het kader van  intuïtieve 

ontwikkeling en psycho-energetica.  
Philippe Vandevorst is mede-stichter en 
mede-bezieler van het Timotheus-Project 
(Timotheus, Epeca, StEr,…)

Philippe 
Vandevorst  

Timotheus-Project

avant-première

Deze zomer (18-22 en 25-29/7) biedt 
swami Naradananda de gelegenheid 
om kennis te maken met en ingewijd te 
worden in Shaktipath. Op 15/6 is er een 
infoavond bij De Lotus in Schiplaken. 
Meer info vind je bij 'Van dag tot dag'.

Swami Naradananda is een Indiase 
siddha-meester die een ashram leidt in 
Ujjain, een van de heiligste steden van 
India. Daar heeft hij door eigen me-
ditatieve toewijding een levensgrote 
Shiva-lingam van kwik opgesteld, vol-
gens de geschriften één van de krach-
tigste heilige voorwerpen waarmee 
een mens kan mediteren. Swami is ook 
één van de weinige ingewijden in de 
eeuwenoude lineage van Shaktipath. 
In deze traditie wordt de authentieke 
levenskracht door de meester in de 

leerling gewekt, waardoor deze energie 
in alle veiligheid doorheen het lichaam 
geleid kan worden om daar fysieke, 
mentale, emotionele en spirituele blok-
kades vrij te maken.

Swami 
Naradananda 

Shaktipath



avant-première
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Deze zomer doet mevrouw Beerlandt 
een 'Ronde van Vlaanderen' met voor-
drachten voor kleinere groepen in diverse 
Vlaamse steden en gemeenten. Meer info 
vind je bij 'Van dag tot dag'.

Christiane Beerlandt wordt overal ter 
wereld gerespecteerd als auteur van 
naslagwerken zoals De Sleutel tot Zelf-
Bevrijding, over de psychologische 
oorsprong-en-oplossing van 1300 ziek-
ten. Naast talloze leken maken vele 
artsen en andere professionele hulp-
verleners gebruik van haar boeken.  
Volgens mevrouw Beerlandt zijn alle 
gebeurtenissen en alle ziekten die we 
op ons levenspad ontmoeten, grote en 
kleine, als 'signalen' die onze Levende 
Zelfkern ons zendt. Ze geven ons be-
langrijke wenken: indien we deze goed 
begrijpen en tot inzicht komen in de 

werkelijke reden van hun bestaan, kun-
nen we onszelf bijsturen en ons een hele 
stap verder brengen op weg naar meer 
leven in vreugde en gezondheid.

Christiane 
Beerlandt

De Sleutel tot 
Zelf-Bevrijding

In september start Eva met een opleiding 
tot Lazuli-coach. Op 3/9 vindt er een intro-
ductienamiddag plaats in Berchem. Meer 
info vind je in de agenda bij Coaching.

Eva Storm is coach & trainer in com-
municatie, energie en hypnose.  Als 
moeder van een hoogbewust en sen-
sitief kind startte ze een zoektocht 
naar het verhogen van haar bewust-
zijn en het openen en blijven be-
houden van de intuïtie bij kinderen. 
Haar beste coach is haar dochter.   
Het leren omgaan met haar op een 
onvoorwaardelijke manier en met 
het hoogste respect maakte van haar 
een expert in kinderen-, jongeren- en  
gezinscoaching. Zij ontwikkelde een 

opleidingsprogramma om op een snel 
tempo je energie en bewustzijn te ver-
hogen, expert te worden in communi-
catie en taal, en je intuïtie te verscher-
pen.  Je wordt bedreven in het coachen 
van volwassenen én kinderen op per-
soonlijk vlak, op zielsniveau en m.b.t. 
alle 'etiketten'.

Eva Storm
Lazuli Coaching®



Lenaleen geeft bij Oost West Centrum op 
17/7 een tantra basisdag in Antwerpen 
en van 21 tot 25/8 een vijfdaagse in 
Orval.  Meer info vind je in de agenda bij 
de rubriek Tantra.

Lenaleen Waignein is lichaamsgericht the-
rapeute. Ze werkt heel intuïtief en heeft 
jarenlange ervaring in het begeleiden van 
groepen en personen. 'Ik zie dat ik mijn 
leven grotendeels zelf bepaal door hoe ik 
omga met wat er op mijn pad komt; bekijk 
ik de dingen vanuit mijn ego of vanuit mijn 
waarnemende zelf, reageer ik vanuit mijn 
gekwetstheid of vanuit mijn wezenlijke zelf? 
Tantra is een kans om in diepe ontspanning 
en vertraging de bewegingen in jezelf waar 
te nemen. Om van daaruit te ontmoeten, 
zonder afhankelijk te zijn van wat buiten 
jou is, en daarmee je essentie, je eenheid 

met jezelf en daarmee de eenheid met al-
les en iedereen te ervaren. Met tantra heb 
ik geleerd van binnen naar buiten te leven, 
in plaats van dat mijn aangeleerd gedrag 
reageert op mijn omstandigheden.''

Lenaleen 
Waignein

Het zijnsaspect van Tantra

avant-première

Op 23 en 24 juli geven Joost en Els een 
weekend-workshop, met als thema 'een-
heidsbewustzijn integreren in je dagelijks 
leven'. Meer info vind je in de agenda bij  
de rubriek Spiritualiteit.

Joost Vanhove (Lic. in de psycho-linguïs-
tiek) & Els Van Hoogenbemt (homeopa-
tisch arts) zijn al 22 jaar partners in het 
leven en in het werk. 20 jaar geleden 
richtten zij centrum GEA op, dat intussen 
uitgegroeid is tot een opleidingscentrum 
voor coachers, healers en therapeuten. Je 
kan er ook terecht voor cursussen zelfont-
plooiing en voor individuele begeleiding.  
De drijvende kracht achter hun werk is de 
visie van non-dualiteit. Daarin brengen 
ze de informatie van Een cursus in won-
deren, sjamanisme en advaita vedanta 
samen. De voorbije decennia hebben ze 

de veel voorkomende misverstanden die 
spirituele zoekers (en ook leraren) hebben 
omtrent non-dualiteit in kaart gebracht. 
Op een duidelijke en respectvolle manier 
helpen ze om de verwarringen te herken-
nen en op te helderen door eenvoudige, 
maar krachtige oefeningen. 

J. Vanhove & E. Van 
Hoogenbemt

Non-dualiteit en  
eenheidsbewustzijn
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voor de wijsheid die in ieder aanwezig is. 
Het lichaam liegt nooit, en aangezien de 
waarheid zich uiteindelijk altijd laat gelden, 
doen we er verstandig aan met ons lichaam 
samen te werken, in plaats van ertegenin 
te gaan. Trouwens, fysieke symptomen zijn 
alarmsignalen van onschatbare waarde.
 
Waar vindt Holistic Pulsing 
zijn oorsprong?
in de jaren vijftig ontdekte Dokter Milton 
Träger dat krampen in de spieren kunnen 
verminderen door het lichaam zachtjes 
heen en weer te schudden. Hij merkte 
dat dit schudden soms meer effect had 
dan gericht masseren. Dit inzicht werd 
overgenomen door Reichiaans therapeut 
Curtis Turchin uit Londen. Deze ging er 
vanuit dat emoties, zoals verdriet, ang-
sten, woede, e.d. onbewust opgeslagen 
worden in spieren en organen, waar-
door verkrampingen ontstaan. Hij vulde  
Trägers werkwijze aan met enkele Reichi-
aanse aspecten en noemde de behandel-
wijze 'Pulsing'. Tovi Browning, die opge-
leid was aan het Britisch College of Na-
turopathy and Ostheopathy, raakte door 
het pulsen geboeid. Haar eigen ideeën 
hierover nam ze in 1980 mee naar Nieuw-
Zeeland, waar ze deze uitwerkte. Ze 
kwam tot het inzicht dat wanneer je pulst, 
dit altijd invloed heeft op de hele mens. 
Zij introduceerde haar holistische visie 
in het boek 'Holistic Pulsing, Gentle  
Miracles'.

 beter leven 

Holistic Holistic 
PulsingPulsing

De basis van Holistic 
Pulsing rust op 2 pijlers: 

ontspanning en bewust-
wording. De basis is 

steeds ontspanning van 
het hele lichaam.

Holistic Pulsing is een zacht en vloeiend 
aanbieden van ma sagepulsen, waar-

door het lichaam teruggevoerd wordt 
naar zijn eigen oerritme, wat verbonden 
is met de onbewuste herinnering aan zijn 
ontstaan in het water van de koesterende, 
veilige baarmoeder. Dit brengt een diepe 
ontspanning, die de pulsee (= persoon op 
de massagetafel) ontkoppelt van angst en 
overlevingspatronen, die de pulsee con-
tact laat voelen met zijn/haar essentie en 
die het zelfhelende vermogen activeert. 
Alle lichaamsvloeistoffen gaan beter door-
stromen, blokkades lossen op, veel klach-
ten verdwijnen en er ontstaat ook mentale 
en emotionele balans.
 
Holistic Pulsing is een toegangspoort tot 
het innerlijk weten, of het weten vanuit je 
hart. Het is gericht op het herstel van de 
voeling met ons lichaam op de minst be-
dreigende manier. Het leert ons weer naar 
het lichaam te luisteren en oog te krijgen 
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Hoe verloopt een sessie 
Holistic Pulsing? 
Een pulssessie wordt voorafgegaan door 
een intake-gesprek. Het is een techniek 
waarbij de pulsee gekleed plaatsneemt 
op de massagetafel. Enkel schoenen, sie-
raden en een centuur dient men uit te 
doen. Tijdens een sessie kan de klant zo-
wel in rug- buik- als zijligging liggen. 
Het lichaam wordt op een speelse manier 
in beweging gebracht: zachtjes schuddend, 
wiegend. Er zijn verschillende pulsbewe-
gingen: schudden, wiegen, zij-, voor- en 
achterwaartse pulsen, rolbewegingen en 
strekkingen. De pulser maakt eerst contact 
door beide handen aan weerszijden van het 
bekken van de pulsee te leggen, waarna 
kennis kan worden 
gemaakt met     ver-
schillende ritmes van 
de zijwaartse bewe-
ging; van heel klein 
naar groot. De wijze 
van pulsen kan per 
keer verschillen en 
kan zelfs tijdens de  
sessie veranderen. 
Daarom is Holistic 
Pulsing iedere sessie 
een complete verras-
sing. Door de ritmi-
sche beweging komt 
het lichaam snel tot 
rust en gaat zich 
ontspannen. De con-
tinuïteit van pulsen 
geeft de pulsee de mogelijkheid zich aan de 
stromende golfbeweging over te geven, er 
zich als het ware 'in te laten zakken'. Vanuit 
deze ontspanning kan de pulsee zich steeds 
meer bewust worden van zijn eigen lichaam. 
Holistic Pulsing heeft een sterk reinigen-
de werking op het lichaam: loslaten van  
toxinen, activeren van de lymfestroom. Het 
is aan te raden om na een sessie voldoende 
water te drinken.
 
Toepassingsmogelijkheden
Omdat Holistic Pulsing een waarlijk holis-
tische therapie is, heeft het aan ieder van 
ons veel te bieden ongeacht leeftijd en  
gezondheidstoestand. De behandeling  

werkt rechtstreeks in op blokkades in 
het lichaam en is daardoor aan te raden 
bij aanslepende vermoeidheid, stress-
perioden, spanningen en fysieke pijnen. 
Holistic Pulsing kan voor allerlei doelein-
den toegepast worden: bij het onthaasten 
van het leven, burnout, relatieproblemen, 
bij verwerking  van intense momenten in 
het leven (scheiding, een groot verlies,...). 
Deze methode van innerlijke massage is 
heel goed toe te passen op kinderen: de 
ontspannen pulsing zorgt ervoor dat span-
ningen verdwijnen en het kind zich meer 
bewust wordt van zichzelf. Het is een aar-
dend middel voor kindjes die veel in hun 
fantasie leven. Kinderen reageren snel en 
gemakkelijk; bijvoorbeeld bij overactiviteit, 

bij driftaanvallen,... 
Holistic Pulsing is 
van grote praktische 
waarde tijdens de 
zwangerschap: het 
ontspant het bekken, 
verdiept het contact 
van de moeder met 
haar kindje, verbe-
tert de slaap,... Voor 
oudere personen 
kan een ritmische 
mobilisering van de 
gewrichten heilzaam 
zijn.

'Door te voelen kom je 
dichter bij de waarheid in-

zake wie je bent dan door 
denken. Ik kan je niets vertellen dat je niet diep van-
binnen al weet. Als je een bepaald stadium van ver-
bondenheid met je innerlijke hebt bereikt, herken je 
de waarheid wanneer je daarmee in aanraking komt. 
Als je nog niet op dat punt bent, kunnen oefeningen 
met lichaamsbewustzijn (Holistic Pulsing) voor de 
nodige verdieping zorgen.' (Uit: De kracht van het 
NU - Eckhart Tolle)

Yves Nevelsteen
Met dank aan Imelda Van De Moortel.

In het Oost West Centrum in Antwerpen kan 
je in juli terecht voor een vierdaagse Holistic 
Pulsing. Meer info vind je in de agenda bij de 
rubriek Massage en op www.owc.be
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PROFESSIONALS DIE SESSIES EN/OF CURSUSSEN AANBIEDEN ROND

HOLISTIC PULSING
Inpulsing Lichaamswerk en therapie
Holistic Pulsing jaaropleiding en cursussen
info@inpulsing.be
www.inpulsing.be

Oost West Centrum
Opleiding Holistic Pulsing vanaf oktober
Van Schoonbekestraat 148
2018 Antwerpen
03 230 13 82
antwerpen@owc.be

Marina Rieve
Delinstraat 37
2060 Antwerpen
0476 667 411 - 0498 574 150
topeople02@gmail.com

Ria Schuyesmans
Frans de Vriendtstraat 5
2140 Borgerhout
0495 25 95 90
ria.s1@scarlet.be

Imelda Van De Moortel
Lippelodorp 55b
2890 Lippelo
0476 603 427
Imelda.vandemoortel@telenet.be

Tinne Cuyvers
Handbalstraat 33
9000 Gent
09 330 61 57
0478 797 193
tinnecuyvers@gmail.com

Helende beweging
Marlene Baert
Fazantenstraat 36
9100 Sint-Niklaas
03 777 48 26
info@helendebeweging.be
www.helendebeweging.be

Overige therapeuten & meer info:
www.holisticpulsing.com
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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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M erkwaardig hierbij is dat het om 
een vrij nieuw fenomeen gaat, 

waar pakweg 20 jaar geleden totaal 
geen sprake van was. Het beperkt zich 
bovendien enkel tot de economisch 
hoogontwikkelde gebieden. In Afrika 
en de Arabische landen bestaat deze 
problematiek immers helemaal niet. 
We dienen ons dan ook de vraag te stel-
len naar het waarom hiervan. Hoe komt 
het dat er recent in de economisch 
hoogontwikkelde landen een epidemie 
van moe zijn dreigt?
 
Mijns inziens is het antwoord op deze 
vraag te zoeken in de veranderingen in 
leefgewoontes die de bevolking in deze 
economisch hoogontwikkelde landen 
de laatste decennia heeft ondergaan. 
We merken dat de werkdruk in deze lan-
den de laatste decennia enorm is geste-
gen, waardoor het aantal uren dat een 
gemiddelde werknemer vandaag met 
zijn job in de weer is en de druk die dit 
meebrengt ongekende hoogtes bereikt.
 
Zaken zoals ontspannen, vrije tijd, gezins-
leven en zingeving lijden hier fel onder. 
Hierdoor ontstaat er een onevenwicht 
tussen de zaken die moeten en be-
lastend zijn voor ons energieniveau 
en de zaken die mogen en ons ener-
gieniveau terug kunnen opkrikken.  
Bovendien is de kwaliteit van onze 
Westerse voeding de laatste decennia  

 beter leven

Moe zijnMoe zijn
dé epidemie 

van de 
21ste eeuw

Statistisch onderzoek 
toont aan dat 20% van de 
West-Europese bevolking 

vandaag te moe is om haar 
beroeps-activiteit te kunnen 

uitoefenen in combinatie 
met haar sociale en 

gezinsactiviteiten. 
Deze alarmerende 

statistieken bewijzen dat 
energietekort in het westen 
epidemische vormen begint 

aan te nemen en een zeer 
belangrijke belemmering 

dreigt te worden voor 
onze levenskwaliteit.
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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

Een bewuste keuze  
voor een toekomst met inhoud

OPLEIDINGEN 2011 – 2012
Integraal levenscoach

Integraal Evolutiecoach                                                                                
Relatiecoach

Stress - Depressie - Burn out - CVS coach
Slaapcoach                                                                                                      

Integraal Opvoedingscoach
Integraal Wellness coach 

Relaxatiecoach
Natuurvoedingscoach - Shiatsu

Cranio Sacraal Therapie                                                                                 
Innerlijke scholingsweg

Ontdekkingstocht naar mijn Archetype
Opstellingen

De Kracht van de Maanvrouw
Ontwikkelen van je innerlijk kompas

Spirituele stervensbegeleiding
Zuiverings-  en gezondheidsweken
Ignoramus Academie vzw

011 74 07 03 
www.ignoramus.org

ignoramus.academie@telenet.be
OPEN DEUR DAG - HASSELT
11 september 2011 van 10 tot 17u
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inzichten voor de toepassing van filosofie 
in het dagelijkse leven. Ontworpen voor wie 
zichzelf en de wereld waarin we leven beter 
wil begrijpen. De combinatie van kennis en 
praktijk leidt tot de ontwikkeling van het 
bewustzijn, verfijning van het gevoel en 
efficiënt handelen.

Een greep uit de inhoud
• Filosofie, wat en waarom ? 
• Zelfkennis 
• De rede 
• De ontwikkeling van het menselijk potentieel 
• Het oplossen van angst, zorgen en twijfels 
• Bewustzijn
• Wie ben ik in werkelijkheid?
Nieuwe cursussen filosofie starten:
■ Op ma. 12 september - 19u30 en op wo. 14

september - 9u30: Schoolhuis, Sint-Thomas-
straat 26 - 2018 Antwerpen

■ Op wo. 14 september - 19.30: Cultuurcentrum
De Markten, Oude Graanmarkt 5 - 1000 Brussel

Reserveer nu via info@schoolvoorfilosofie.be 
Inschrijvingsgeld  € 125 en € 30 voor jonge-
ren t/m 25 jaar. Inschrijving en betaling les-
geld 1ste lesavond vanaf 19u • Pauzes met 
koffie en thee en lesmateriaal inbegrepen.

Meer info 02/649.90.29 of 03/230.04.10
www.schoolvoorfilosofie.be

Een greep uit de inhoud:
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gigantisch achteruit gegaan waardoor  
het energieniveau verder naar beneden 
glijdt.
 
Voeg daar het feit bij dat de kwantiteit 
en de kwaliteit van onze slaap eveneens 
fel daalt en het is niet meer dan logisch 
dat ons energieniveau hieronder lijdt. 
Mensen die moe zijn, trachten vaak hun 
energieniveau op te krikken door het ge-
bruik van cafeïne en snel opneembare 
suikers. Dit is absoluut niet de oplossing 
aangezien men hierdoor enkel een zeer 
kortstondige boost krijgt die steeds wordt 
gevolgd door een nog verdere uitputting. 
Vaak zoekt men eveneens zijn toevlucht 
tot de zogenaamde adaptogenen, dit 
zijn natuurlijke oppeppers zoals guarana 
of ginseng. Op korte termijn geven die je 
een energiestoot, maar op lange termijn 
tasten ze je weerstand tegen stress, je 
concentratievermogen en je geheugen 
aan. Daarom raad ik mijn patiënten aan 
ze kortstondig en alleen in noodgevallen 
te gebruiken.

Meer aangewezen bij langdurige ener-
gietekorten zijn natuurlijke werkstoffen 
die onze weerstand tegen stress en onze 
energieopbouw ondersteunen zonder 
ons lichaam op termijn verder uit te 
putten.Deze stoffen ondersteunen de 
energieproductie in onze mitochondri-
en (dit zijn de energiefabriekjes in onze 
lichaamscellen) op een permanente ba-
sis en kunnen veilig langdurig worden 
aangewend zonder gevaar voor nog 
meer uitputting.

Uiteraard spreek het voor zich dat een 
aanpassing van de voeding steeds dient 
samen te gaan met  voldoende ontspan-
ning en rust.

 
Dr. Peter Aelbrecht

Directeur energiekliniek
Auteur van 'Homo Energeticus' 

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

NATURAL ENERGY is een product van EFAS - Onderstraat 15 - HOESELT
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www.ecoenzo.bewww.ecoenzo.be

Bio-ecologische beurs ECO&ZO.
Ecobeurs binnen en buiten met infostanden, 
workshops, bio-catering en eco-kinderanimatie.
Ruil kleren op de Swishing stand / geef je creatief idee 
af bij het Ministerie van Ideeën van de Low Impact Man.
Zondag 28 augustus bij de Waterburcht - Riemst.

ECO&Bouwen ECO&LevenECO&Wonen
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Waarom is mijn kind niet assertief?
Kinderen leren vooral door gedrag van 
volwassenen (en van elkaar) te imiteren. 
Welk gedrag zien kinderen hun ouders, 
opvoeders of andere volwassenen stellen 
ten opzichte van elkaar? Gaan ze assertief 
met elkaar om of krijgen  kinderen eerder 
een agressieve of  onderdanige houding 
te zien? Hoe gaan volwassenen om met 
hen?  Dwingen ze hen om onvoorwaar-
delijk te gehoorzamen (zodat ze impliciet 
de boodschap krijgen dat wat het kind 
denkt, wil of voelt er eigenlijk helemaal 
niet toe doet) of laten ze over zich heen 
lopen? In dat geval zal het kind, afhan-
kelijk van zijn temperament zelf ook  een 
ondergeschikte (opofferende) rol gaan 
spelen of juist uitgroeien tot een dwin-
geland. Want natuurlijk speelt ook het 
temperament van het kind mee!

Vertrouw ik mezelf?
Assertiviteit is gebaseerd op zelfvertrou-
wen. Dit is het vertrouwen dat men in 
zichzelf heeft om problemen aan te kun-
nen. Iemand met zelfvertrouwen is niet 
bang voor conflicten. Een conflict be-
tekent gewoon dat verschillende partijen 
een andere mening of andere belangen 
hebben en dat hoeft geen probleem te 
zijn zolang er geen emoties aan te pas 
komen. Emoties hebben te maken met 
gedachten die iemand over zichzelf 
en over die ander(en) heeft waardoor 
er lichamelijke sensaties ontstaan van  

 kinderartikel

Kinderen Kinderen 
en en 

assertiviteitassertiviteit

Een assertief kind komt op 
voor zichzelf. Dat betekent 
dat het zijn eigen mening 

en gevoelens durft te uiten, 
ongeacht wat anderen 

daarvan vinden, maar dan 
wel op zo een manier dat 

het niet de bedoeling is 
om anderen te kwetsen, te 
overbluffen of te kleineren. 

Dat betekent dus dat het 
de kracht heeft om voor 

zijn eigen behoeften op te 
komen en duidelijk 
kan maken wat die 

behoeften zijn. Dat blijkt 
in de praktijk niet zo 

eenvoudig te zijn.
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(on)behagen. Iemand die zichzelf ver-
trouwt, raakt niet geëmotioneerd bij een 
conflict.

Wat kan ik meer doen (dan het goede 
voorbeeld geven)?
• laat je kind zijn angsten uiten, ook al 
lijken die onzinnig. Als je je kind geen 
luisterend oor biedt en zijn angst niet se-
rieus neemt  zal het zich in stilte zorgen 
maken, wat zijn zelfvertrouwen niet ten 
goede komt. Dwing je kind niet iets te 
doen wat het eng vindt. Wel stimuleren, 
niet forceren is een goede vuistregel.
• benadruk zijn sterke punten, maar 
overdrijf niet met je lofuitingen. Het kind 
kan vrezen dat je te hoge verwachtingen 
van hem hebt waaraan het niet denkt te 
kunnen voldoen.
• vergelijk je kind niet met anderen, ook 
niet om het aan te moedigen. Waardeer 
zijn individualiteit.

• deel een moeilijke taak op in kleine 
deeltaken (vooral als een kind zegt "ik 
kan dit niet")
• laat je kind eigen beslissingen nemen 
maar overstelp het niet met vrije keuzes 
waar het nog niet aan toe is. Dit maakt je 
kind eerder onzeker. Laat het bv. kiezen 
uit drie paar schoenen die aan jouw kwa-
liteitsnormen voldoen in plaats van het 
de hele winkel te laten ronddwalen.
• gebruik meer positieve bewoordingen 
om gedaan te krijgen wat je wel wil, 
i.p.v. te verbieden wat je niet wil dat het 
kind doet. 
• probeer niet direct met pasklare oplos-
singen aan te komen. Praten met je kind 
betekent ook (en vooral) luisteren naar 
wat er in hem of haar leeft.

An Michiels - Sensitief vzw
www.sensitief.be

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

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

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

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

Na’Terre
Lieve Van Hoeteghem
Mindfulness voor kinderen.
Houte 14 9860 Balegem
Land Van Waaslaan 101 9040 Sint-Amandsberg
09 329 57 22  - 0496 749 019
lieve@naterre.be - www.naterre.be

PROFESSIONALS
die werken met kinderen
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gend werkt. De zaden worden tot bloem 
verwerkt om er beschuiten, marsepein, 
tamales en dergelijke mee te bereiden. 
Samen met honing en melasse van riet-
suiker maakt men er ook turron mee, een 
zachte nougat, die zowat in alle straten 
van Mexico te koop wordt aangeboden. 
Wat nog van de plant overblijft, dient 
daarna als veevoeder.

Amarant klaarmaken is eenvoudig. Het 
volstaat om de zaadjes gedurende 30 mi-
nuten te koken in water zonder verdere 
toevoegingen. De zaadjes hebben een 
kruidige smaak, kleven niet en koken ook 
niet stuk. Amarantmeel bevat geen glu-
ten en is geschikt voor pannenkoeken en 
wafels. Je kan amarantzaadjes ook berei-
den zoals popcorn.

Bladeren
De bladeren van de amarant hebben een 
hoge voedingswaarde en kunnen rauw of 
gekookt als groente gegeten worden. Ze 
worden traditioneel gegeten als spinazie 
en bevatten naast veel caroteen en eiwit-
ten (15 tot 25%) ook calcium, ijzer en 
fosfor.

Veevoeder
Amarant kan op zich soja niet vervan-
gen. Daarvoor is het proteïnegehalte te 
laag. Maar amarant kan wel in mengteelt 
met maïs bijvoorbeeld, een volwaar-

natuurlijke voeding

Amarant is afkomstig uit Mexico en 
wordt tegenwoordig vrijwel uitslui-

tend als sierplant gebruikt. De kleine zaad-
jes vormden vroeger een belangrijk voe-
dingsmiddel. Zoals quinoa en boekweit is 
amarant eigenlijk geen graan. De zaadjes 
van de plant worden als granen gebruikt. 
Amarant was ooit één van de belangrijk-
ste teelten van het relatief dichtbevolkte 
Centraal-Amerika. Azteekse krijgers kre-
gen amarant als krachtvoer. Mogelijk 
bepaalde de perfecte eiwitsamenstelling 
of de hoge gehaltes van squaleen mee 
de voorname rol die dit gewas kreeg in 
vruchtbaarheidsrituelen. Maar bovenal 
was het voedsel van de gewone mens, 
zelfs van de armen.

Amarantzaad
Het zaad van Amarantus cruentus bevat 
16 tot 17% proteïne. De aminozuursa-
menstelling van dit proteïne is boven-
dien zeer volwaardig. Lysine is de eiwit-
bouwsteen die volgens sommigen alleen 
in vlees en zuivel voldoende aanwezig is 
voor de mens. Amarant bevat echter ver-
gelijkbare hoeveelheden lysine als vlees. 
Verder bevat het zaad veel vezel. Ama-
rantzaad bevat 5-9% olie. 77% hiervan 
zijn onverzadigde vetzuren. 5 tot 8% is 
squaleen, een belangrijk antioxidant dat 
momenteel uit haaienvinnen gewon-
nen wordt. Er bestaat wetenschappelijk 
bewijs dat amarantolie cholesterolverla-
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amarantamarant

schat van
de Azteken



Op onze website, op het tabblad Overzicht, kan je alle tot hiertoe verschenen exemplaren van 
Agenda Plus terugvinden. Je kan ze daar gewoon gratis downloaden in pdf-formaat.

Een nummer gemist? Download het van onze website!

www.agendaplus.be
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Amarant in de natuurwinkel
Amarantzaad ligt bij ons in de win-
kelrekken verwerkt in müesli en gra-
nenrepen. Het is ook verkrijgbaar als 
voedingssupplement. In de handel is 
de originele incatarwe meestal niet 
meer verkrijgbaar, maar verkoopt men  
een hybride met een Afrikaanse soort, 
bekend als Amaranthus hybridus of  
bastaard-amarant. Deze soort is veel  
beter bestand tegen ziektes en levert een 
hogere productie op. Een andere soort, 
Amaranthus tricolor, bevat veel vitamine A 
en het blad wordt in China als spinazie 
bereid. Deze planten en vooral de zaden 
ervan hebben een hoog eiwitgehalte, 
maar bevatten ook veel micronutriënten. 
De zaden zouden diarree kunnen verhel-
pen en zelfs tegen dysenterie (darmont-
steking met bloedige ontlasting) kunnen 
ingezet worden. Ook overdadige men-
struatie zou erdoor kunnen verminderen.

Yves Nevelsteen

Bronnen & meer info
www.wervel.be/amarant
L'amarante, une drôle de céréale - Agenda 
Plus FR 198

dig kuilvoeder opleveren. In de biosec-
tor moeten alle veevoeders biologisch 
van oorsprong zijn en het synthetische  
lysine is hier één van de struikelblokken.  
Een maïs-amarantmengsel zou die  
lysine wel kunnen aanleveren. In Chi-
na werd amarant in 1986 geïntrodu-
ceerd. Ondertussen werden er zo’n 
100.000 ha aangeplant. De oogst 
gaat voornamelijk naar het veevoeder. 
Bij voederproeven met schapen was 
het amarantvoeder gelijkaardig aan  
luzerne.

Natuurlijke kleurstoffen
Uit de bloem van een Amarant-plant kan 
een rode kleurstof worden gewonnen. 
De rode kunstmatige kleurstoffen zijn de 
meest omstreden in de voedingsindus-
trie. Verschillende keren is men moeten 
afstappen van de gebruikte stof omwille 
van de toxische effecten. Amarant wordt 
traditioneel gebruikt in Centraal Ame-
rika om voedsel te kleuren, maar verder 
onderzoek is nodig om de natuurlijke 
extracten van amarant te evalueren op 
voedselveiligheid. 



positieve actualiteit

In een referendum heeft ook Italië zich  
onlangs tegen (her)invoering van kern-
energie uitgesproken. De plannen van 
de regering Berlusconi om vier nieuwe 
kerncentrales te bouwen zijn daarmee 
van tafel. Eerder besloten Duitsland en 
Zwitserland al kernenergie de rug toe te 
keren. De regering Berlusconi had recen-
telijk een wet doorgevoerd om de herin-
voering van kernenergie weer mogelijk te 
maken. De Italiaanse kerncentrales werden 
na een referendum in 1987 ontmanteld 
of omgebouwd tot gewone elektriciteits-
centrales. Aangezien Italië nauwelijks over 
eigen energiebronnen beschikt, koopt het 
land via kernenergie opgewekte stroom 
uit Frankrijk. De regering Berlusconi wilde 
met de herinvoering van kernenergie, het 
land minder afhankelijk maken van buiten-
landse energie. [Bron: happynews.nl]

Ook Italianen 
wijzen kernenergie af

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.

Coca-Cola introduceert 
fles van planten

32

Toen heel Europa komkommers doordraai-
de, maakte men er in Oostenrijk warmte 
van. De nieuwe biogasinstallatie van het 
warmtebedrijf van Wenen (Fernwärme 
Wien) was bedoeld om energie te halen 
uit keukenafval, maar met de angst voor de 
EHEC-bacterie ook uit verse komkommers. 
Net als in Duitsland en Vlaanderen moes-
ten ook de glastuinbouwbedrijven rondom 
Wenen hun oogst dumpen. Hoe triest het 
ook is, men zag in Oostenrijk in elk geval 
kans om er biogas mee te produceren... 
De installatie produceert per jaar meer dan 
een miljoen kubieke meter gas, dat gebruikt 
wordt voor verwarming van het water in de 
stadsverwarming van Wenen. Deze warmte 
is een mooie aanvulling op de warmte van 
afvalverbranding en restwarmte van een 
olieraffinaderij en een zeeppoederfabriek. 
[Bron: www.peopleplanetprofit.be]

Oostenrijkers maakten 
warmte... van komkommers 

Coca-Cola gaat in België een recycleerbare 
PET-fles lanceren die deels gemaakt is van 
planten. De zogenaamde 'PlantBottle' zal 
voor de halveliterflessen van Coca-Cola, 
Cola Light en Cola Zero worden geïntro-
duceerd. De bedoeling is om tegen 2020 
alle PET-flessen te vervangen. De deels 
plantaardige fles werd vorig jaar in 
de Verenigde Staten in de markt 
gezet. Daarna volgde tijdens 
de klimaatconferentie de 
introductie in Denemarken. 
Na België en Nederland 
volgt de rest van West-
Europa. De nieuwe fles 
bestaat nog steeds voor 
25 procent uit gerecy-
cled plastic, maar is nu 
ook voor 22,5 procent 
gemaakt van planten. 
De rest van het verpak-
kingsmateriaal heeft olie 
als basis. De flesjes zijn niet 
te onderscheiden van de oude 
PET-flessen. Flessen van volledig 
plantaardige oorsprong, bevinden 
zich nog in de laboratoriumfase. 
[Bron: De Standaard]

Het ozongat herstelt zich
Tweeëntwintig jaar nadat het Montréal-
protocol het gebruik van cfk's en andere 
stoffen die de ozonlaag aantasten aan ban-
den hebben gelegd, hebben Australische 
wetenschappers voor het eerst een herstel 
van het ozongat boven de zuidpool kun-
nen vaststellen. Er zou al 15 procent meer 
ozon zijn dan eind jaren 1990. Volgens 
theoretische modellen zou het gat tegen 
2050 helemaal dicht moeten zijn. Over de 
invloed van de klimaatverandering op het 
ozongat (en vice versa) is nog maar weinig 
geweten. [Bron: De Standaard]
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Een auto van 
paardenbloemen

In Antwerpen staan 300 mensen op de 
wachtlijst voor een volkstuintje. Vooral 
jonge mensen en allochtonen willen weer 
zelf hun groenten telen. Van alle volks-
tuinen in Vlaanderen ligt de helft in de 
provincie Antwerpen. Daarvan ligt twee 
derde in de stad Antwerpen. Over zes 
districten zijn er ongeveer 1.600 tuintjes 
of 54,8 hectare. Tuinieren is weer populair, 
zeker met het biologisch telen. Bovendien 
wonen in Antwerpen veel mensen op 
een appartement zonder tuin. Mensen die 
deeltijds werken of op prepensioen zijn, 
willen beginnen tuinieren. De leeftijd van 
de volkstuinder daalt.  Het is niet zo een-
voudig is om in Antwerpen nieuwe volks-
tuinen aan te leggen. Braakliggende grond 
in Antwerpen is schaars. Een terrein inrich-
ten als volkstuin kost bovendien veel geld.  
[Bron: Gazet van Antwerpen]

Wachtlijst voor volkstuintjes 
in Antwerpen blijft groeien

 

Alle artikels die zijn verschenen in 
vorige uitgaven van AGENDA Plus 
vind je terug op onze website.

 ... en MEER!

Nog artikels, positieve 
actualiteit, enz. op

www.agendaplus.bewww.agendaplus.be

Surfers halen 4,5 ton 
zwerfvuil van de stranden

Er wordt eindelijk werk gemaakt van de 
205 hectaren compensatie voor de vroege-
re natuurwaarden in het zeehavengebied 
van de Gentse kanaalzone. De Kanaalzone 
is namelijk een belangrijke Europese vogel-
habitat en de natuurcompensaties, die wet-
telijk verplicht zijn, werden al voorgesteld 
in 2003. De Gentse Kanaalzone is aange-
duid als Important Bird Area in Europa en 
komt in aanmerking om voorgedragen te 
worden als vogelrichtlijngebied. Het gaat 
vooral over rietlanden en moerassen. Gent 
zou een tweede Bourgoyen kunnen krijgen 
tussen de kanaaldorpen en Wachtebeke.
[Bron: Natuurpunt]

Natuurcompensatie in Gent
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De Surfrider Foundation Europe is een 
non-profitorganisatie die zich al meer dan 
twintig jaar toelegt op de verdediging, de 
redding, verbetering en het management 
op een duurzame manier van de zee. 840 
vrijwilligers van twaalf strandclubs heb-
ben eind maart op hun initiatief 4,5 ton 
zwerfvuil van de stranden gehaald. Dat is 
ongeveer 54 kubieke meter afval. De surf-
clubs trokken voor één keer niet het water 
op maar ruilden hun vrije tijd voor een 
schoner milieu. In vergelijking met vorig 
jaar is een halve ton afval extra opgeruimd.
Bij het ingezamelde afval bevonden zich 
ook autobanden en een fiets... [Bron: Het 
Laatste Nieuws]

De autoconstructeur Ford en de Ohio State 
University onderzoeken manieren om paar-
denbloemwortels te verwerken in bekerhou-
ders, vloermatten en de interieurafwerking 
van auto’s. Mogelijk zijn paardenbloemen 
een natuurlijk alternatief voor de syntheti-
sche rubber in onze producten, zo meldt 
de Amerikaanse autoconstructeur. Niet alle 
paardenbloemen zijn geschikt als duur-
zame grondstof voor rubber. De soort die 
geschikt is voor dit project, is de Russische 
paardenbloem (taraxacum kok-saghyz of 
TKS), die wordt geteeld in het landbouwon-
derzoekscentrum van Ohio State University. 
Een melkachtige stof uit de wortels van dit 

type paardenbloem wordt gebruikt 
voor de productie van het rubber.

Mogelijk kan de stof gebruikt 
worden om plastic sterker te 

maken. Het materiaal kan 
dan aangewend worden in 
bekerhouders, vloermat-
ten en in de interieuraf-
werking, luidt het nog. 
Het team bekijkt niet 
alleen de paardenbloem, 

maar ook het gebruik 
van guayule, een struik 

uit het Zuidwesten van 
de VS, als natuurlijk rubber.  

[Bron: De Standaard]
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www.fiestasolar.bewww.fiestasolar.be

ULTRASONIC 7 - bekend van 'Work It Out' en 'Lips They Move' - 
They will put the place on fire!
SX - bekend van 'Black Video' - jong aanstormend talent!
SONAMBULO - Costa Ricaanse opzwepende muziek
KEL ASSOUF - the new generation of great Tuareg musicians
BERNARD ORCHESTAR - Balkan zigeunermuziek en composities, 
pittige solos en aanstekelijke ritmes
DRIVE UP DEVICE - Rocky funcalicious pop gekruid met een snuifje 
balkan

Extreem dansbaar festival 
100% op zonne-energie
met muziek uit alle hoeken 
van de wereld...

Allen welkom!

EcoDuel © is een familie bordspel 
ontwikkeld door Solar zonder 
Grenzen. Het doel van het spel is 
enerzijds om het bewustzijn over 
het milieu te vergroten bij een breed 
publiek op een ludieke en speelse 
manier. Anderzijds is het doel om 
financiële middelen te genereren 
voor de ontwikkelingsprojecten 
van Solar Zonder Grenzen. Het spel 
wordt voorgesteld tijdens Fiesta 
Solar waar iedereen kan deelnemen 
aan een tornooi. De winnaar neemt 
het op tegen Johan Vande Lanotte 
en Sofie Van Moll.

Keizerpark in GentKeizerpark in Gent
27 augustus 27 augustus 11u - 2u11u - 2u
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extra zomerartikel

Is het een bij, 
of is het een wesp?
over honingbijen en limonadewespen

Ook in uiterlijk verschillen bijen en wespen. 
Bijen zijn sterk behaard en hebben aan 
de poten speciale stukjes om stuifmeel te 
bewaren. Ze verzamelen pollen en nectar  
(honing) om voedsel te hebben voor de 
winter. Wespen zijn kaal. Ze hoeven alleen 
maar insecten te vangen voor de larven en 
nectar te verzamelen voor hun eigen voed-
sel, ze leggen geen voorraden aan. Speciale 
beharing en stuifmeelkorfjes zijn niet nodig. 
Natuurlijk niet, want het volk sterft immers 
in de herfst uit. Bij wespen is de heel smalle 
verbinding tussen het borststuk en het ach-
terlijf opvallend, bij bijen is dat minder uit-
gesproken en bovendien door de beharing 
gecamoufleerd. De vernauwing heeft een 

naam, die zelfs door de 
mode is overgenomen: 
wespentaille.

Ook wat betreft steken 
zijn ze verschillend. De 
angel is in aanleg de 
legboor, waarmee de ei-
eren gelegd worden. Bij 
de koningin is die niet 
als zodanig werkzaam, 
maar ze kan er wel mee 
steken! Een wespen- 

angel is glad en kan worden terugge-
trokken, een wesp kan meerdere keren  
steken.

Bijen hebben een angel met weerhaken. Als 
een bij steekt blijft de angel in de wond zit-
ten en als de bij wil wegvliegen trekt hij zijn 
hele darmstelsel en andere ingewanden ka-
pot, de bij gaat dood. Bijen zullen daarom 
slechts in uiterste noodzaak steken, ze zijn 
in principe niet agressief (op de beruchte 
killer bee na, een kruising die ontstaan is 
tussen bijen uit Afrika en Amerika). Wespen 
zijn veel agressiever, hoewel sommige soor-
ten zoals de allergrootste inheemse wesp, 
de hoornaar, zelden zal steken.

Bron: www.natuurinformatie.nl

Bijen en wespen zijn net als hommels 
en mieren vliesvleugelige insecten. Ze 

hebben gemeen dat ze allemaal twee paar 
doorzichtige, vliezige vleugels hebben. Veel 
soorten bijen, mieren, hommels en wespen 
zijn zogenaamde sociale insecten. Ze leven 
in kolonies, waar een duidelijke rolverde-
ling is tussen de individuen, zoals koningin, 
werksters, soldaten, darren enz.

Bijen leven in een grote groep, een "volk" 
genaamd. Deze bestaat uit een koningin, 
vele werksters en darren. Een koningin leeft 
verscheidene jaren, werksters leven enkele 
maanden en darren zijn er alleen voor de 
bevruchting van een nieuwe koningin. Als 
de nieuwe koninginnen 
uitkomen, verlaten ze 
het nest en nemen een 
aantal werksters mee. De 
bijen "zwermen" dan. Een 
bijenvolk overwintert als 
volk. Ze zitten in de korf 
(of een boomstronk e.d.) 
en sluiten de ingang zo-
veel mogelijk af met was. 
Ze houden elkaar warm 
door dicht op elkaar ge-
pakt te zitten, waarbij 
de bijen langzaam van het midden van de 
klomp bijen naar de buitenkant gaan, zodat 
ze allemaal om de beurt aan de binnen- of 
buitenzijde zitten.

Wespen leven in een nest, al naar gelang de 
soort hangend in een boom of in de grond 
of in een spouwmuur. Wespenwerksters le-
ven maar enkele maanden,  een wespenvolk 
leeft 1 jaar. Aan het eind van het seizoen 
(september, oktober, soms begin novem-
ber) sterven de werksters en de oude ko-
ningin. De (bevruchte) jonge koninginnen 
vliegen uit en overwinteren, in huis, tussen 
spleten in boomschors, onder dakpannen, 
enz. In het vroege voorjaar ontwaken de  
koninginnen en starten een nieuw volk.

©
 D

.R
.

www.fiestasolar.bewww.fiestasolar.be



van dag tot dag

  ANTWERPEN  

  De kunst om je eigen leven te 
leiden in vrijheid en waarheid.   
13/7.   20u-22u30.   Wat betekent 
het werkelijk om je eigen leven 
te leven?   Dennis Deridder  . 
  Café Refuge. Zimmerplein 12. 
2500 LIER.   De Kleine Bron.    
03 225 02 27 - 0486 20 19 26  .   
Info@dekleinebron.be   - www.
dekleinebron.be  
  Je lichaam is de tempel van 
je ziel.   14/7.   20u-22u30.   Je li-
chaam geeft je in dit aardse 
bestaan gigantische mogelijk-
heden.   Maarten Ghysels  .   Zaal 
Valaarhof. Letterkundestraat 
133. 2610 WILRIJK.   De Kleine 
Bron.    03 225 02 27 - 0486 20 
19 26  .   Info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be  
  Kracht vanuit stroming - ver-
diepingsavond.   15/7.   20u-
22u.   Wat betekent het, in deze 
tijd, om in jouw kracht te staan? 
Welkom op een inspirerende 
reis, gedragen door helende 
klanken en een krachtige chan-
neling.   Steven Vrancken, Pe-
tra Dierckx  , muzikanten.   Het 
Oude Pad. Waterstraat 42. 
2250 SINT JOZEF OLEN.      0496 
559 153  .   info@hetoudepad.be   - 
www.hetoudepad.be  

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

  Kinderen en hondenmassa-
ge.   18/7.     Studies hebben aan-
getoond dat massage krijgen 
relaxeert, maar ook massage 
geven. Kinderen hun hartslag 
daalt, ze voelen zich blij en 
rustig.       Frekeslei 4. 2221 BOOI-
SCHOT.   Toscanzahoeve.    0475 
347 112  .   info@toscanzahoeve.
be   - www.toscanzahoeve.be  
  Telepathische communcatie 
met dieren.   20/7.   20u-22u30. 
  Hoe beïnvloeden mensen en 
dieren elkaar op de spirituele 
weg die wij gaan en hoe kun-
nen wij de subtiele taal van de 
dieren beter leren verstaan? 
  Ronald van de Peppel  .   Café 
Refuge. Zimmerplein 12. 2500 
LIER.   De Kleine Bron.    03 225 
02 277.   www.dekleinebron.be  
  Eco Welnessdag.   21/7.     Met 
o.a. verschillende soorten mas-
sages, Falun Dafa (vorm van 
Qigong), make-up, manicure, 
wellness voor kinderen en kle-
dingruilbeurs..       Duveltjesstrand 
2011. Oude kleuterspeeltuin in 
het gemeentepark Merksem. 
2170 MERKSEM.   Spiritueel 
Onderweg.    0499 267 085  .   
info@spiritueelonderweg.be   
- www.spiritueelonderweg.be  
  De betekenis van seksualiteit.   
27/7.   20u-22u30.   Onze seksu-
aliteit vormt een glasheldere 
spiegel van ons bewustzijn. Hier 
komen verborgen conflicten, 
drijfveren en onbewuste over-
tuigingen naar voren.   Sander 
Videler  .   Café Refuge. Zimmer-
plein 12. 2500 LIER.   De Kleine 
Bron.    03 225 02 27 - 0486 201 
926  .   Info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be  
  Groeiavonden: holistische 
avond voor mensen rond 
natuur en dieren.   28/7, 31/8. 
  19u30-21u30.   Samen en bege-
leid een alternatieve film bekij-
ken, mediteren, dierenspiegel, 
krachtdier, masseren, tekenen, 
boeken bespreken, lichaams-
taal, mandala’s, chakra’s, 
enz... met gelijkgestemden in 
een leuke kleine groep.       Fre-
keslei 4. 2221 BOOISCHOT. 
  Toscanzahoeve.    0475 347 
112  .   info@toscanzahoeve.be   - 
www.toscanzahoeve.be  

  De werking van het levenslot. 
Vrije wil of niet?   28/7.   20u-
22u30.   Sander Videler  .   Zaal 
Valaarhof. Letterkundestraat 
133. 2610 WILRIJK.   De Klei-
ne Bron.    03 225 02 27.   www.
dekleinebron.be  
  De symbolische betekenis 
van de gebeurtenissen in je 
leven.   3/8.   20u-22u30.     Adri-
aan van Zelst  .   Café Refuge. 
Zimmerplein 12. 2500 LIER. 
  De Kleine Bron.    03 225 02 27. 
  www.dekleinebron.be  
  Liefde als inspiratie voor 
een volmaakt leven.   4/8.   20u-
22u30.     Jan Willems  .   Zaal 
Valaarhof. Letterkundestraat 
133. 2610 WILRIJK.   De Klei-
ne Bron.    03 225 02 27.     www.
dekleinebron.be  
  Gevoelens als sleutel tot be-
vrijding.   10/8.   20u-22u30.   Hoe 
komen we bij de waarheid van 
onze gevoelens en de gevoe-
lens van de wereld? Hoe kun-
nen we met gevoelens de mas-
sale slachtoffers beperken?   Jan 
Willems  .   Café Refuge. Zimmer-
plein 12. 2500 LIER.   De Kleine 
Bron.    03 225 02 27 - 0486 201 
926  .   info@dekleinebron.be   - 
www.dekleinebron.be  
  De invloed van ons onderbe-
wuste op ons dagelijks leven 
en onze relaties.   11/8.   20u-
22u30.     Adriaan van Zelst  .   Zaal 
Valaarhof. Letterkundestraat 
133. 2610 WILRIJK.   De Klei-
ne Bron.    03 225 02 27.   www.
dekleinebron.be  

  Elfentheater: ‘Het bloe-
menelfje en de vlinder’.   14/8. 
  14u.   Een wervelende dans- en 
muziekshow voor groot en 
klein.       Arboretum Kalmthout. 
Heuvel 2. 2920 KALMTHOUT. 
  Vzw Sterrencirkels.    03 666 
67 41  .   www.elfentheater.be  

‘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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  Hondenvakantie.   15 tot 18/8. 
  9u30-21u30.   De band met 
je hond; training en les rond 
thema’s van basis gehoor-
zaamheid, trics, gedrag, speu-
ren.       Frekeslei 4. 2221 BOOI-
SCHOT.   Toscanzahoeve.    0475 
347 112  .   info@toscanzahoeve.
be   - www.toscanzahoeve.be  
  De vier temperamenten, her-
kenbaar in het gelaat.   17/8. 
  20u-22u30.     Paul Bles  .   Café 
Refuge. Zimmerplein 12. 2500 
LIER.   De Kleine Bron.    03 225 
02 27 -   www.dekleinebron.be  
  Vergeving: een praktische 
weg naar verlichting.   18/8. 
  20u-22u30.   Lezing over de spiri-
tuele waarde en praktische toe-
passing van vergeving.   Sander 
Videler  .   Zaal Valaarhof. Let-
terkundestraat 133. 2610 WIL-
RIJK.   De Kleine Bron.    03 225 
02 27 -   www.dekleinebron.be  
  Uitwisselingsdagen voor de 
bewuste en zoekende mens: 
we hebben elkaar iets te zeg-
gen!   19/8.   9u30-16u.   Er is zo-
veel boeiend in de wereld! Je 
merkt die dingen op maar kan 
het niet altijd delen. Je wil er 
meer over weten, erover ver-
tellen, kortom je wil samen zijn 
met mensen en jezelf verbin-
den.       Frekeslei 4. 2221 BOOI-
SCHOT.   Toscanzahoeve.    0475 
347 112  .   info@toscanzahoeve.
be   - www.toscanzahoeve.be  
  Rookvrije 29+ fuiven.   20/8. 
  20u-1u30.   Iedere dansfuif be-
gint voor wie dat wil met een 
uurtje dansinitiatie van 20-21u, 
daarna is het aan de DJ met 
alle soorten dansmuziek, we-
reldmuziek!   Dj Mundillo, DJ 
Raf, DJ Carla  .   Zaal Zappa. 
August Leyweg 6. 2020 ANT-
WERPEN.   De Kleine Bron.    03 
225 02 27  .   info@dekleinebron.
be   - www.30plusfuiven.be  
      Spirituele beurs.   21/8.   10u-
18u.   Heel de dag demonstratie 
met o.a. Naomi Apachi om 15u 
(bekend van tv) en ook ander 
bekende paragnosten.   Naomi 

Apachi  .   Fort van Merksem. 
Fortsesteenweg 120. 2170 
MERKSEM.   Spiritueel Onder-
weg.    0499 267 085  .   info@
spirituelebeurs.be   - www.
spirituelebeurs.be  
  Dierenspiegel voor mens en 
hond.   22 tot 24/8.   10u-16u. 
  Voor iedereen die aan zichzelf 
en zijn relaties (mens en dier) 
wil werken en zichzelf en/of zijn 
dieren wil begrijpen.       Frekeslei 
4. 2221 BOOISCHOT.   Toscan-
zahoeve.    0475 347 112  .   info@
toscanzahoeve.be   - www.
toscanzahoeve.be  
  Zin of onzin van menselijke 
pijnprocessen.   24/8.   20u-
22u30.   Groei en evolutie vindt 
plaats op de planeet Aarde 
door en met “pijn”. Dat is een 
spelregel van de Aarde. Hoe 
kunnen we daar mee om gaan? 
  Berlinde Kegels  .   Café Refuge. 
Zimmerplein 12. 2500 LIER. 
  De Kleine Bron.    03/225 0 227 
- 0486 201 926  .   Info@dekleine-
bron.be   - www.dekleinebron.be  
  Introductieles.   25/8.   19u-21u. 
  “Relateren doe je zo”. Wil jij 
ook een liefdevolle relatie?Ben 
je er aan toe om het beste 
uit jezelf te halen en je rela-
ties?   Patricia Van Lingen, 
Dominique Deffontaine  , Re-
latiecoach, Lifecoach.   Cyres 
Antwerpen. Leopold de Wael-
straat 34. 2000 ANTWERPEN. 
  School Voor Relaties.    03 411 
08 16 - 0475 975 846 - 0475 
786 470  .   ddeff101@skynet.be   
- www.schoolvoorrelaties.be  
  Infosessie Intuïtieve Ont-
wikkeling.   3/9.   10u30-12u. 
  Info en demonstratie over de 
vormingscyclus Intuïtieve Ont-
wikkeling, een intensieve trai-
ning voor innerlijke groei en 
bewustzijnsverruiming.   Jan 
Meysmans  .   Kring. Jaak De 

Boeckstraat 73. 2170 MERK-
SEM.   Timotheus.    03 644 53 
01  .   info@timotheus.org   - www.
timotheus.be  
  Infosessie Intuïtieve Ontwik-
keling.   6/9.   19u30-21u.   Info 
en demonstratie over de vor-
mingscyclus Intuïtieve Ontwik-
keling, een intensieve training 
voor innerlijke groei en be-
wustzijnsverruiming.   Marcella 
Gils  .   Transforma. Rietlei 105. 
2570 DUFFEL.   Timotheus.    03 
644 53 01  .   info@timotheus.org   
- www.timotheus.be  
  In de spiegel van de dood.   
6/9.     Deze lezing gaat in op 
de psycho-sociale kant van 
de dood en het stervens-
proces.       Van Schoonbeke-
straat 148. 2018 ANTWER-
PEN.   Oost West Centrum.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  
  NLP oefenavond.   8/9.   19u30-
22u30.   Voor al wie momen-
teel een opleiding NLP volgt, 
gevolgd heeft of zich hierover 
wil informeren.   Dominique 
Deffontaine  , Life Coach.   Cy-
res Antwerpen. Leopold de 
Waelstraat 34. 2000 ANT-
WERPEN.   You2meplus.    03 
411 08 16 - 0475 975 846  .   
ddeff101@skynet.be   - www.
you2meplus.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.transmission-belgium.
be   Ook op andere plaatsen in 
Vlaanderen en Brussel.  

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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  Het belang van zuiver en ge-
structureerd water!   13/7, 27/7, 
17/8  .   Water, water, water, puur, 
vitaal,... boeiende uiteenzetting 
van water en professioneel ad-
vies van een waterconsulente. 
  Christine Moens  .   Jubelfeest-
laan 147. 1080 BRUSSEL.   The 
Green Kitchen.    0486 280 799  .   
christine_moens@skynet.be   - 
www.coolwater.be  
  Belang van evenwicht voor 
je cellen!   22/7, 19/8.   19u-21u. 
  Coaching in de wetten van de 
natuur (hygiënisme) in groep. 
Het vinden van meer even-
wicht in alle noodzakelijke ele-
menten.       Jubelfeestlaan 147. 
1080 BRUSSEL.   The Green 
Kitchen.    0486 280 799  .   chris-
tine_moens@skynet.be  
  Wereld rauwkostdag - Raw 
Food Brunch.   28/8.     Ieder-
een met interesse in gezonde 
voeding wordt op deze dag 
uitgenodigd om een rauwkost 
Potluck te organiseren in hun 
thuisstad.   Wouter Bogaert  . 
  Picardstraat 22. 1080 SINT-
JANS-MOLENBEEK.   Bel-
gium Gows Raw.    potluck@
belgiumgoesraw.be   - www.
belgiumgoesraw.be   Ook op an-
dere plaatsen in Vlaanderen.  

  Passive House 2011.   9/9 en 
10/9.   10u-18u.   Uitsluitend ge-
richt op energiezuinig bouwen 
en wonen, is de PassiveHouse-
Beurs de grootste in zijn soort in 
de hele Benelux.       Tour & Taxi. Ha-
venlaan 86c. 1000 BRUSSEL. 
  Passiefhuis-Platform.    0903 
46 747  .   www.passivehouse.be  

  LIMBURG (BE)  

  Opendeurdag Ignoramus 
Academie.   11/9.   10u-17u. 
Kennismaking met het nieuwe 
studieprogramma. Proeflessen 
en demonstraties. Inschrijvin-
gen.         3500 HASSELT.   Ignora-
mus Academie vzw.    011 74 07 
03  .   www.ignoramus.org  

  Intense gebeurtenissen, per-
soonlijk en op wereldvlak.   
9/8.   20u-22u.   Wat vertellen 
ze ons? De signalen van het 
leven leren begrijpen.   Chris-
tiane Beerlandt  , schrijfster. 
  Cultureel Centrum. Kunst-
laan 5. 3500 HASSELT.   Glo-
bal Wellness.    0479 703 324  .   
info@christianebeerlandt.com  

Bio-ecologische beurs 
ECO&ZO.  28/8.  10u-18u. Unie-
ke Limburgse ecobeurs voor be-
drijven en organisaties, die hun 
groene producten en diensten 
aan het grote publiek willen to-
nen. De Waterburcht.Kattestraat 
22. 3770 MILLEN – RIEMST. 
0477 038 255. www.ecoenzo.be
  Infosessie Intuïtieve Ontwikke-
ling.   6/9.   19u-20u30.   Info en de-
monstratie over de vormingscy-
clus Intuïtieve Ontwikkeling, een 
intensieve training voor innerlijke 
groei en bewustzijnsverruiming. 
  Leen Vantilt  .   Siloam. Holsteen-
weg 17. 3520 ZONHOVEN.   Ti-
motheus.    03 644 53 01  .   info@ti-
motheus.org   - www.timotheus.be  

  OOST-VLAANDEREN  

  De psychologische onder-
grond van 1300 ziekten. 
Wat kan je er zélf aan doen?   
  20u-22u.      Christiane Beer-
landt  , schrijfster.   Brasserie 
Middenstandshuis Café Leffe. 
Markt 2. 9900 EEKLO.   Glo-
bal Wellness.    0479 703 324  .   
info@christianebeerlandt.com   
- www.christianebeerlandt.com  
  Avalon ook ‘s avonds open tij-
dens de Gentse Feesten!   16 tot 
25/7.     Avalon is zowel ‘s middags 
als ‘s avonds geopend tijdens de 
gentse feesten. Kom genieten op 
ons terras!       Geldmunt 32. 9000 
GENT.   Restaurant Avalon.    09 224 
37 24  .   tine@restaurantavalon.be   - 
www.restaurantavalon.be  

  Neem je gezondheid in han-
den.   26/7.   20u-22u.   De invloed 
van emoties en psyche op je 
lichaam.   Christiane Beer-
landt  , schrijfster.   Taverne ‘t 
Hemelryck. Oudenberg 2. 9500 
GERAARDSBERGEN.   Global 
Wellness.    0479 703 324  .   info@
christianebeerlandt.com   - www.
christianebeerlandt.com  
  Meditatieve ligconcerten.   12/8. 
  20u-22u.   Laat  je onderdompelen 
in een “klankbad”  van klankscha-
len, sansula, rainsticks, didgeri-
doo, windchimes, sjamanentrom, 
chacapa’s, kutu wapa, overtone 
flute, oceandrum en stem.       Molen-
kouter 27. 9880 AALTER.   Sound 
Healing Center.    0486 633 761  .   
lootens.pia1@telenet.be  
  Ziekten, gebeurtenissen: niet 
zomaar!   25/8.   20u-22u.   Begrijp 
waarom en maak jezelf geluk-
kig.   Christiane Beerlandt  , 
schrijfster.   ‘t Koffieboontje. 
Markt 12. 9880 AALTER.   Beer-
landt Publications.    0479 703 
324  .   info@christianebeerlandt   - 
www.christianebeerlandt.com  

  Fiësta Solar.   27/8.     Festival op 
100% zonne-energie, met ve-
getarische BBQ, tal van goeie 
groepen en de opbrengst gaat 
naar het goeie doel!       Keizerpark. 
9000 GENT.   Restaurant Avalon.    
09 224 37 24  .   www.fiestasolar.be  

  Cressana - waterkers.   31/8. 
  19u-21u.   Integratieve behan-
deling van kanker: een rol voor 
waterkers?   Paul Heyerick  , Dr. 
  Borstekouterstraat 66. 9630 
ZWALM.   Cressana Bvba.    055 
49 73 00  .   info@cressana.com   - 
www.cressana.com  
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  Gastronomisch en vegeta-
risch dineren in Avalon.   2/9 en 
3/9.   19u-22u.   Ook in september 
kan je komen genieten van ons 
bio-vegetarisch 5 gangendi-
ner. Een unieke smaaksensa-
tie!       Geldmunt 32. 9000 GENT. 
  Restaurant Avalon.    09 224 37 
24  .   tine@restaurantavalon.be   - 
www.restaurantavalon.be  
  Spirituele tuindag en opening 
van Centrum Esperanto.   4/9. 
  10u-18u.   Je kan komen genie-
ten in onze tuin van verschillen-
de spirituele activiteiten: reiki, 
shiatsu, voetmassage, klank-
schalen, Deeksha, kinesiologie, 
kaartleggen, pendelen, gezonde 
voeding, ...       Humbeeksebaan 13. 
1980 ZEMST-LAAR.   Esperanto-
Centrum.    0479 463 665  .  

  Infosessie Intuïtieve Ont-
wikkeling.   8/9.   19u30-21u. 
  Info en demonstratie over 
de vormingscyclus Intuïtieve 
Ontwikkeling, een intensieve 
training voor innerlijke groei 
en bewustzijnsverruiming.   Ga-
briël Braeckman  .   Den Hof. 
Hendrik Heymanplein 7. 9100 
SINT-NIKLAAS.   Timotheus.    
03 644 53 01  .   info@timot-
heus.org   - www.timotheus.be  

  VLAAMS BRABANT  

  Krachtdieren.   18 tot 22/7.   10u-
17u.   In een veilige cocon van 
Bomen herverbinden we ons met 
de Gouden Cirkel in de Tipi, bij 
een Boom, rond het HarteVuur.. 
      Sprookjestuin. Matadilaan. 3001 
HEVERLEE.   Sanken Yaka.    016 
62 29 62  .   sankenyaka@gmail.
com   - www.sankenyaka.be  
  Ziekten en onaangename ge-
beurtenissen in ons leven.   
2/8.   20u-22u.   De diepere bete-
kenis en oplossing.   Christiane 
Beerlandt  , schrijfster.   Bras-
serie De Met. Grote Markt 7. 
1800 VILVOORDE.   Beerlandt 
Publications.    0479 703 324  .   
info@christianebeerlandt.com   
- www.christianebeerlandt.com  

  Godinnenfestival 2011.   
21/8.   11u-21u.   Een dag vol 
diepgang, meditatie, humor, 
dans, vuur, ritme, ceremo-
nie, zang, massage, heling, 
channeling, enz.       Bieststraat 
102. 3191 HEVER-BOORT-
MEERBEEK.   De Maancirkel.    
015 52 02 57  .   maancirkel@
online.be   - www.maancirkel.be  
  Infoavond Duurzaam Leven, 
Permacultuur & Duurzaam 
Leiderschap.   26/8.   19u-22u. 
  Van harte welkom op deze leer-
rijke en inspirerende infoavond. 
Laat je verrassen met nieuwe 
praktische ideeën, inzichten en 
boeiende ontmoetingen.   Greet 
Luypaert, Lies Steeno, Bart 
Wils  .   Juvenesco. Drielindenbaan 
18. 1785 MERCHTEM.   Vzw You.    
0478 314 376  .   info@bouwjemee.
be   - www.bouwjemee.be  

  Wereldzand kinderceremo-
nies voor wereldvrede.   27/8. 
    Wil je hieraan meewerken? 
Schep dan tijdens je vakantie 
een potje zand. Het zand van 
alle landen wordt gemengd en 
elk kind krijgt een potje vredes-
zand terug mee om terug te ge-
ven aan de aarde.       1840 STEEN-
HUFFEL.   Zonneklasje.    0477 
306 464  .   www.zonneklasje.
be   Ook op andere plaatsen in 
Vlaanderen.  
  La RiPoSa - opendeurdag.   
28/8.   10u-18u.   Interesse in re-
laxatie, yoga, massages, work-
shops? Tijdens onze opendeur-
dag kan je vrijblijvend komen 
zien wat we te bieden hebben. 
  Chris Van Meeuwen, Sandra 
Goris  .   Warotstraat 54. 3020 
VELTEM-BEISEM.   La Riposa.    
0474 874 242  .   info.lariposa@
gmail.com   - www.lariposa.be  

  WEST-VLAANDEREN  

  De Oersymboliek van de 
dieren en hun boodschap 
voor de mens.   13/7.   20u-22u. 
  “Jouw” dieren, hun gedrag, hun 
kwalen: een spiegel voor jezelf. 
  Christiane Beerlandt  .   Feest-

zaal St.-Jan. Bloemmolenkaai 
1. 8600 DIKSMUIDE.   Global 
Wellness.    0479 703 324  .   info@
christianebeerlandt.com   - www.
christianebeerlandt.com  
  Zelf bijen houden.   17/7.   14u-
17u.   Amateur-imker Ruben 
Joos geeft een boeiende voor-
dracht over bijen en het beko-
men van honing in uw eigen 
thuissituatie.   Raphaël Claes-
sens, Ruben Joos  .   Villa Val 
des Roses. Grotestraat 145. 
8421 DE HAAN.   Leef-Voel-
Groei.    059 50 41 47 - 0495 229 
850  .   ralphclaessens@mac.com   
- www.beeyourself.be  
  Assertiviteitstraining voor 
gevoelige kinderen.   1 tot 
5/8.     Zomerkamp voor kin-
deren van 6 - 10 jaar. Spe-
lenderwijs leren gevoelige 
kinderen in hun eigen kracht 
te staan.   An Michiels  , kinder-
therapeute.   Barlebuizestraat 
6. 8972 POPERINGE.   Sensi-
tief vzw.    0495 251 755  .   an@
sensitief.be   - www.sensitief.be  
      Allergieën, hooikoorts, ec-
zeem, verslavingen en vele 
andere ziekten.   11/8.   20u-22u. 
  Begrijp de psychologische on-
dergrond en doe er zélf iets aan. 
  Christiane Beerlandt  , schrijf-
ster.   Taverne-Feestzaal Boter-
markt. Markt 7. 8700 TIELT. 
  Global Wellness.    0479 703 324  .   
  www.christianebeerlandt.com  
  Infosessie Intuïtieve Ontwik-
keling.   4/9.   10u-11u30.   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-BRABANT (NL)  

  Inspiratieavond.   1/9.   19u30-
22u30.   Spiritueel cafe, netwer-
ken en ontmoeten. 1 keer in de 
maand in het Inspiratiecentrum. 
      Steenstraat 25a. NL-4561 AR 
HULST.   Inspiratiecentrum.    0031 
610 874 113 - 0031 622 568 348  .   
info@inspiratiecentrum.com   - 
www.inspiratiecentrum.com  
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  Aromatherapie  

  [C]  [AN]   Aromaverwendag.   
21/8.     Een dag waarbij je prak-
tisch leert werken met aro-
ma’s, en er zelf van kan genie-
ten!       Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  

  Aura’s en chakra’s  

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) 

  [W]  [WA]   Chakra-meditatie.   
15/7 of 26/8.   10u-16u.   Voelen 
en activeren van je chakra’s. 
  Josine van Dantzig  , medi-
tatielerares.   Jozien.   Place du 
Batty 20. 6997 MORMONT, 
EREZEE.    086 32 28 81  .   info@
jozien.eu   - www.jozien.eu  
  [W]  [AN]   Chakra’s en zelfge-
nezing.   23 tot 24/7.     Leren onze 
chakra’s te zien en voelen, ze 
in evenwicht te brengen, en ze 
vrij te maken van ongewenste 
energieën.       Oost West Cen-
trum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  
  [C]  [LI]   Een reis doorheen de 
chakra’s in 7 bijeenkomsten.   
1/9 tot 13/10.   19u-20u.   Tijdens 
deze sessies maak je tijd voor 
jezelf voor heling, ontspan-
ning, beweging en meditatie. 
Een weldaad voor lichaam en 
geest! Kom en geniet mee! 
  Joke Aerts  , gezondheids-
coach.   Orchidee.   Wellness & 
Care. 3700 TONGEREN.    0477 
815 733  .  
  [C]  [LI]   Ontspanningsavon-
den met meditatie.   6/9 tot 
18/10.   19u-20u.   Tijdens deze 
reeks van 7 bijeenkomsten 
gaan we een reis maken door-
heen de 7 chakra’s. Tijd voor 
jezelf, ontspanning, beweging, 
heling en meditatie.   Cindy 
Aerts  , gezondheidscoach. 
  Orchidee.   Zammelenstraat 
9. 3724 KORTESSEM.    0477 
815 733  .   info@or-chi-dee.be   - 
www.or-chi-dee.be  

  Ayurveda  

  [W]  [AN]   Open dag.   11/9.   12u-
17u.   Maak vrijblijvend kennis 
met Ayurveda en de cursussen 
hierover gegeven in Antwerpen. 
  Anil.k Mehta, Peter Van Her-
ck  .   Uveda nv.   Ayurvedaschool 
Antwerpen. Eliaertsstraat 25. 
2140 BORGERHOUT (ANT-
WERPEN).    0475 76 77 25  .   
contact@ayurvedaschool.be   - 
www.ayurvedaschool.be  

 [W]  [OV]   Opendeurdagen 
School van Ayurveda.   10/9 en 
11/9.   10u-18u. Lezingen en info 
over de cursussen. Gelegen-
heid tot het stellen van vragen.   
  Lies Ameeuw  .   Molenaarsstraat 
111-45  . 9000 GENT.    0477 
571 184  .   info@lies-ameeuw.
be  - www.lies-ameeuw.be

  Bachbloesems  

  Biodanza  

  [W]  [LI]   Beweeg je leven!   11 
tot 14/7.     Je lijf weer wilt voe-
len de vrijheid wilt ervaren om 
er aan toe te geven. Aan de 
kracht, de energie, de fun die 
je lijf in zich heeft, in de natuur! 
  Patris Koolhof  .   Instituut Ors-
hof.   Orsmolen. Voerenstraat 
52. 3790 MOELINGEN.    04 381 
21 06  .   info@instituutorshof.be   
- www.instituutorshof.be  

  Coaching  

  [W]  [LI]   Natuur als spie-
gel - zomerse passie.   22/7. 
  9u30-16u30.   Voor ieder die al 
wandelend wil stilstaan bij zijn 
eigen levensloop en loopbaan, 
en dit op kunstzinnige wijze wil 
verdiepen.   Eliane Kunnen  . 
  Bronkracht.   Atelier Bronkracht. 
Manestraat 41. 3540 HERK-
DE-STAD.    0494 360 250  .   
eliane@bronkracht.be   - www.
bronkracht.be  

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

www.ayurvedaschool.be
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  [C]  [AN]   Maghrebdans.   26/4 tot 
14/6.   20u30-22u.   Traditionele 
dansen uit Marokko, Tunesië en 
Algerië zijn verbonden met aar-
de en hemel en een feest voor je 
ziel. Basisreeks.   Vera Van Den 
Berghe  .   Amana Dance Theatre. 
  a2o-cultuur(t)huis. August Van 
de Wielelei 65. 2100 DEURNE.    
03 324 20 91  .   a@buikdans.net   - 
www.buikdans.net  
  [W]  [AN]   TranceDans avon-
den.   28/4.     TranceDans is een 
hedendaags sjamanistisch ritu-
eel, diep geworteld in oude tra-
dities. Een rituele dans die het 
voor westerse mensen mogelijk/
makkelijker maakt opnieuw een 
verbintenis aan te gaan met 
Spirit.       Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  
  [W]  [AN]   Dans je leven.   1/5.     Het 
doet er niet toe hoe je jezelf ziet: 
als te oud misschien, te jong, te 
gedreven, te ervaren, houterig 
of verlegen … deze momenten 
zijn er gewoon voor iedereen 
die graag wil bewegen vanuit 
zichzelf.       Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 
2018 ANTWERPEN.    03 230 13 
82  .   www.owc.be  
  [C]  [OV]   Nieuwe lessenreek-
sen Argentijnse Tango.   4/5 en 
7/5.   19u15.   Maak op een aan-
gename manier kennis maken 
met de Argentijnse Tango en 
krijg de kans om steeds meer 
een balans te vinden tussen 
danstechniek en -gevoel in een 
ontspannen sfeer.   Pol Van As-
sche  .   Polariteit.   Verkortingstraat 
55. 9040 SINT-AMANDSBERG 
(GENT).    09 238 26 30  .   info@
polariteit.be   - www.polariteit.be   
Je wordt verwacht, liefst verge-
zeld van een danspartner.  
  [W]  [AN]   Trancedansavond.   
6/5.   20u-22u30.   Ga je mee dan-
send op verkenning? Ontdek de 
geschenken die klank, muziek, 
blinddoek en beweging je kun-
nen brengen, zoals inspiratie, 
heling en kracht.   Aernoudt 
Knecht, Maggie Nauwelaars, 
Cynthia Massie  .     ‘t Werkhuys. 
Zegelstraat 13. 2140 BORGER-
HOUT.    0479 423 411  .   aern-
oudt@trancedans.net   - www.
trancedans.net  

  [C]  [AN]   Sacrale dans, zondag 
vieren.   8/5.   10u-12u.   Sacrale 
Dans is meditatie in beweging: 
tijd om te ontspannen in de ‘stil-
heid van Zijn’, tijd om lichaam en 
ziel te verbinden in contact met 
je bron.   Myriam Van De Ven  . 
  Bliya vzw.   Hoeve Middenin. 
Buitensteinde 33. 2440 GEEL.    
014 55 76 59  .   bliya@telenet.be   
- users.telenet.be/bliya  

  De Silva-methode®  

  [C]  [LI]   Met hart en ziel alfa- en 
thètatraining om te groeien 
naar Eigen Meesterschap.   9/4 
tot 10/4 en 23/4 tot 24/4.   9u30-
19u.   Training Eigen Meester-
schap waarin zowel kinderen als 
volwassenen leren hun eigen 
therapeut, hun eigen dokter en 
hun eigen raadsman of vrouw 
te worden.   Godelieve Martens  . 
  Sophia Eigen Meesterschap. 
  Heirweg 32. 3680 MAASEIK.    
089 57 26 49  .   martens.lieve@
skynet.be   - www.sophia-eigen-
meesterschap.be  

  Emotioneel 
lichaamswerk  

  [W]  [AN]   Bioenergetica.   Di. 
  19u30-21u45.   Op basis van door 
A.Lowe ontworpen oefeningen 
van spanning en ontspanning, 
ademen en stemgebruik met als 
doel de opruiming van blokke-
ringen die ons beletten ons oor-
spronkelijke Zelf te durven zijn. 
      Magali Van Welie.   Leeuwerik-
straat 20. 2000 ANTWERPEN.    
03 236 00 63  .  

  Energetica  

  [C]  [AN]   Kennismaking meridi-
anen.   14/4.     Deze cursus wil je 
laten kennismaken met de me-

ridianen of energetische kana-
len van het lichaam.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekes-
traat 148. 2018 ANTWERPEN.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [AN]   Energie uit de Aarde - 
Edelstenen en kristallen.   26/4. 
  20u-22u30.   In deze sessie gaan 
we mediteren en helen met kris-
tallen. Je leert welke kristallen 
daarvoor het beste in aanmer-
king komen & je ondervindt het 
meteen!   God&Lieve Van Der 
Taelen  .   Drie Veren.   Bredabaan 
734. 2170 MERKSEM.    0475 
904 762  .   info@drieveren.be  
  [W]  [AN]   Bio-energetica.   27/4 
tot 29/6.     Dit is een vorm van emo-
tioneel lichaamswerk.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [WV]   Energie uit de Aarde - 
Edelstenen en kristallen.   28/4. 
  19u30-22u.   In deze sessie gaan 
we mediteren en helen met kris-
tallen. Je leert welke kristallen 
daarvoor het beste in aanmer-
king komen & je ondervindt het 
meteen!   God&Lieve Van Der 
Taelen  .   Drie Veren.   Zeedijk 48 
app 6.2. 8370 BLANKENBER-
GE.    0475 904 762  .   info@drie-
veren.be   - www.drieveren.be  

  Engelen en gidsen  

  [W]  [OV]   Engelen namiddag 
voor kinderen.   13/4.   14u-18u. 
  Zachte inwijding & IET® zelf-
healing met Engelen, kristallen 
pendels, engelentekening, En-
gelen energie & licht doorsturen 
naar anderen.   Lindsay Heb-
belinck, Philippe Slimbroeck  . 
  Centrum Astro-Ohm.   Lamstraat 
6. 9820 MERELBEKE.    09 
239 90 79  .   centrum@astro-
ohm.be   - www.astro-ohm.be  
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  [W]  [LI]   Natuur als spie-
gel - Nazomer oogst.   26/8. 
  9u30-16u30.   Voor ieder die al 
wandelend wil stilstaan bij zijn 
eigen levensloop en loopbaan, 
en dit op kunstzinnige wijze wil 
verdiepen.   Eliane Kunnen  . 
  Bronkracht.   Atelier Bronkracht. 
Manestraat 41. 3540 HERK-
DE-STAD.    0494 360 250  .   
eliane@bronkracht.be   - www.
bronkracht.be  
  [O]  [VB]   Opleiding tot Coach.   
3/9 tot 30/1.   9u30-17u.   Je 
leert coachingsvaardigheden 
om anderen te begeleiden én 
gebruikt deze technieken in 
je eigen persoonlijk proces. 
  Andy Curinckx  .   Systo.   Ko-
ning Leopold-I-Straat 30. 3000 
LEUVEN.    016 84 44 47 - 0477 
460 433  .   info@systo.be   - www.
systo.be  

 [W]  [AN]   Introductienamid-
dag Lazuli-coaching.  3/9. 
14u-17u. Kom ervaren wat 
deze opleiding voor jou kan 
betekenen. De focus ligt ge-
durende de hele opleiding op 
bewustzijnsverruiming en te 
gelijkertijd het aanleren van 
technieken. Eva Storm. Lazuli 
Coaching. Lambert Briesstraat 
18. 2600 BERCHEM. 03 296 
80 60. info@lazulicoaching.
com - www.lazulicoaching.com

  Communicatie 
met dieren  

  [W]  [VB]   Krachtdieren.   18 
tot 22/7.   10u-17u.   Stampend 
als Olifanten, zwemmend als 
Dolfijnen Vliegen we via Ver-
halen, DierenYoga, Muziek, 
geluiden.. naar het Dieren-
feest!   Xandana  .   Sanken Yaka. 
  Sprookjestuin. Matadilaan. 
3001 HEVERLEE.    016 62 29 
62  .   sankenyaka@gmail.com   - 
www.sankenyaka.be  

  Communicatiemethoden  

  [O]  [LI]   SpeakingNow: op-
leiding vlot en overtuigend 
spreken.   15/7 en 16/7.   10u-
17u.   Leer duidelijk, vlot en 
overtuigend spreken, in alle 
omstandigheden.   Annick Noy-
ens  .   Coachingyou.   Abdij Her-
kenrode. Herkenrodeabdij 1. 
3511 HASSELT.    03 321 97 04  .   
annick.noyens@coachingyou.
be   - www.coachingyou.be  
  [W]  [LN]   Zomer JES-dag.   
17/8.   10u-16u.   Ouders en kin-
deren samen genieten, nader 
tot elkaar komen door spelen, 
muziek maken, knuffelen en 
knoeien. Harmonie in je gezin. 
  Josine Van Dantzig, Estella 
Van Kempen, Sylvia Evers  . 
  Jes Centrum.   Heerderweg 22. 
NL-6224 IE MAASTRICHT. 
  062 470 0863 - 062 058 6507 - 
064 516 4575  .   info@jozien.eu   
- www.jes-centrum.nl  

  [O]  [LI]   SpeakingNow: op-
leiding vlot en overtuigend 
spreken.   19/8 en 20/8.   10u-
17u.   Leer duidelijk, vlot en 
overtuigend spreken, in alle 
omstandigheden.   Annick Noy-
ens  .   CoachingYou.   Abdij Her-
kenrode. Herkenrodeabdij 1. 
3511 HASSELT.    03 321 97 04  .   
annick.noyens@coachingyou.
be   - www.coachingyou.be  

  [O]  [OV]   SpeakingNow: op-
leiding vlot en overtuigend 
spreken.   21/8 en 28/8.   10u-
17u.   Leer duidelijk, vlot en 
overtuigend spreken, in alle 
omstandigheden.   Annick 
Noyens  .   CoachingYou.   Kar-
melietenklooster. Burgstraat 
46. 9000 GENT.    03 321 97 04  .   
annick.noyens@coachingyou.
be   - www.coachingyou.be  
  [O]  [AN]   SpeakingNow: 
opleiding vlot en overtui-
gend spreken.   22/8 en 29/8. 
  10u-17u.   Leer duidelijk, vlot 
en overtuigend spreken, in 
alle omstandigheden.   An-
nick Noyens  .   CoachingYou. 
  Hotel De Residentie. Steen-
fortstraat 5. 2460 KASTER-
LEE.    03 321 97 04  .   annick.
noyens@coachingyou.be   - 
www.coachingyou.be  
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  Creatieve expressie  

  [W]  [WV]   Het zomert.   10/7. 
  14u-17u.   We gaan naar bui-
ten en schilderen een zomers 
schilderij. Bij regen brengen we 
de zomer naar binnen.   Chris 
Van Biesen  .     Weetwiejebent. 
Egidius Van Bredenestraat. 
8340 SIJSELE.    050 36 04 32  .   
chrisvanbiesen@hotmail.com   - 
www.weetwiejebent.be  
  [W]  [AN]   Intuïtief mandala’s 
tekenen.   Wekelijks op ma, di 
en za.     Met de schrijfster/ont-
werpster van de mandalak-
aarten ‘Een kring van engelen 
rondom jou’. Een weg naar bin-
nen bij jezelf!   Desiree Fasen  . 
  Mystic Circle.   Castel Vera. 
Sluislaan 36. 2500 LIER.    0476 
575 535  .   info@mysticcircle.be - 
www.mysticcircle.be  
  [W]  [AN]   Primal painting.   
10/7, 11/7 en 12/7.   10u-17u. 
  Een intensieve workshop vrij 
schilderen op muziek, gericht 
op het doorbreken van patro-
nen en het aanboren van die-
pere lagen in jezelf.   Dirktho-
mas Buyssens  .   Gönzöldanza. 
  Knodhoeve. Knodbaan 147. 
2520 RANST.    0488 622 215  .   
dirkthomasbuyssens@telenet.
be  
  [W]  [AN]   Intuïtief mandala’s 
tekenen.   10/7 tot 9/8.     Met de 
schrijfster/ontwerpster 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@mystic-
circle.be   - www.mysticcircle.be
  [W]  [WV]   Vlinders.   14/7.   14u-
17u.   Een ontspannende na-
middag waar we met de ener-
gie van de vlinders een zomers 
schilderij maken.   Chris Van 
Biesen  .     Weet wie je bent. 
Egidius Van Bredenestraat. 
8340 SIJSELE.    050 36 04 32  .   
chrisvanbiesen@hotmail.com   - 
www.weetwiejebent.be  
  [W]  [AN]   Magische manda-
lamiddagen voor kinderen.   
15/7, 18/7 of 26/8.   14u-16u.   We 
gaan een prachtige mandala 
tekenen/kleuren, spannende 
verhalen vertellen of spelen 
een magisch spel. Leeftijd van 

7 tot 12j.   Desiree Fasen  .   Mys-
ticcircle.   Castel Vera. Sluislaan 
36. 2500 LIER.    0476 575 535  .   
info@mysticcircle.be  
  [W]  [AN]   Creatief en toeris-
tisch Lier.   16 tot 17/7, van 
6 tot 7/8 en van 27 tot 28/8. 
    Weekendworkshop mandala-
tekenen.   Desiree Fasen  .   Mys-
tic Circle.   Castel Vera. Sluis-
laan 36. 2500 LIER.    0476 575 
535  .   info@mysticcircle.be  
  [W]  [AN]   Primal painting 2.   
21 tot 24/7.   10u-17u.   Een in-
tensieve schilderworkshop, 
een vervolg op Primal Painting 
1.   Dirkthomas Buyssens  . 
  Gönzöldanza.   Knodhoeve. 
Knodbaan 147. 2520 RANST.    
014 43 17 89 - 0488 622 215  .   
dirkthomasbuyssens@telenet.
be  
  [W]  [LI]   Schilder je eigen na-
tuur!   25 tot 28/7.     Onze natuur 
in ons, en rondom ons.Ik nodig 
mijn mede schilders graag uit 
om te werken vanuit dit con-
tact. Prachtige schilderijen zijn 
het resultaat.   Sanne De Jong  . 
  Instituut Orshof.   Voerenstraat 
52. 3790 MOELINGEN.    04 381 
21 06  .   info@instituutorshof.be   - 
w w w . i n s t i t u u t o r s h o f . b e  
  [W]  [WV]   De zee.   28/7.   19u-
22u.   We gaan naar zee en ne-
men de kracht en speelsheid 
van de zee mee naar ons schil-
derij. Bij regen komt de zee via 
meditatie naar ons toe.   Chris 
Van Biesen  .     Weetwiejebent. 
Egidius Van Bredenestraat. 
8340 SIJSELE.    050 36 04 32  .   
chrisvanbiesen@hotmail.com   - 
www.weetwiejebent.be  
  [W]  [VB]   Draken Kracht & El-
fen Pracht.   1 tot 5/8.   10u-17u. 
  Via Regenbogenbellen reizen 
we naar Avalon.  ElfenPrinses 
SpringBlossom vertelt span-

nende verhalen, we vliegen als 
Vlinders en spuwen Vuur als 
Draken!       Sanken Yaka.   Sprook-
jesBos. 3220 HOLSBEEK.    016 
62 29 62  .   sankenyaka@gmail.
com   - www.sankenyaka.be  
  [W]  [WV]   Oogsten.   11/8.   14u-
17u.   Even stilstaan bij “Wat 
hebben we al bereikt en wat 
willen we nog bereiken?” Je 
schilderij zal een stimulans 
zijn om je dromen en plan-
nen waar te make.   Chris Van 
Biesen  .     Weet wie je bent. 
Egidius Van Bredenestraat. 
8340 SIJSELE.    050 36 04 32  .   
chrisvanbiesen@hotmail.com   - 
www.weetwiejebent.be  
  [W]  [WV]   Bloemen in je hart.   
14/8.   14u-17u.   We schilde-
ren een bloemenschilderij en 
eren onze moeder.   Chris Van 
Biesen  .     Weet wie je bent. 
Egidius Van Bredenestraat. 
8340 SIJSELE.    050 36 04 32  .   
chrisvanbiesen@hotmail.com   - 
www.weetwiejebent.be  
  [W]  [WA]   Vijfdaagse intuitief 
schilderen in de Ardennen.   
van 17 tot 21/8.     Geïnspireerd 
door een gedicht, een tekst, 
een melodie of een visualisa-
tieoefening kies jij jouw kleu-
ren.   Ria Nys  .     Klooster St.-
Raphael. 4770 MEYERODE.    
03 235 59 21  .   ria.nys@skynet.
be   - www.rianys.net  
  [W]  [WV]   Kristalschilderen.   
25/8.   19u-22u.   Tijdens de 
meditatie nemen we contact 
met de kristal. De boodschap 
die we krijgen nemen we mee 
naar ons schilderij. Breng je 
lievelingskristal mee.   Chris 
Van Biesen  .     weet wie je bent. 
Egidius Van Bredenestraat. 
8340 SIJSELE.    050 36 04 32  .   
chrisvanbiesen@hotmail.com   - 
www.weetwiejebent.be  

AYURVEDASCHOOL ANTWERPEN

Open dag
11 september 2011 van 12u tot 17u
Eliaertsstraat 25 2140 Borgerhout

www.ayurvedaschool.be
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  Dans  

  [W]  [BT]   Herbronningsva-
kantie: Baden in de Levens-
stroom.   12 tot 17/7.     6-daagse 
herbronningsvakantie waarin 
trance-, dans-, water- en 
klankrituelen worden afgewis-
seld met tijd om te drijven in 
warm zuiverend water.   Aern-
oudt Knecht, Els Van Son-
hoven  .     Wellnesspark Toskana 
Therme. Wunderwaldstraße 
2a. D-99518 BAD SULZA.
Duitsland.     0479 423 411  .   
aernoudt@trancedans.net   - 
www.trancedans.net/aqua   Taal 
v.d. workshop is Nederlands.  

  [W]  [WV]   Sacrale dans.   16/7. 
  10u-16u30.   Dansend op zoek 
gaan naar wie je in wezen ben, 
je hart, geest en ziel verbin-
den.   Rika Vandevenne  .   Het 
Oneindige Vzw.   Geitestraat 
25. 8870 IZEGEM.    051 31 63 
91  .   rika@hetoneindige.be   - 
hetoneindige@skynet.be  
  [W]  [BT]   Overvloed dansen op 
La Gomera.   16 tot 23/7.     Een 
week om te genieten én al dan-
send dieper te duiken in het cre-
atieproces met de 5Ritmes. We  
ervaren overvloed en stroming 
in lijf & (liefdes)leven.       Dans Het 
Leven.   Finca Argayall. E-38870 
VALLE GRAN REY - LA GO-
MERA. Spanje.     0476 898 006  .   
annegeerts@skynet.be   - www.
danshetleven.be  
  [W]  [AN]   De weg van de dan-
ser.   17/7.   10u-16u.   Dansen 
met hart en ziel. Voor ieder-
een die graag danstof graag 
zou willen dansen.   Dirktho-
mas Buyssens  .   Gönzöldanza. 
  Knodhoeve. Knodbaan 147. 
2520 Ranst. 0488 622 215. 
dirkthomasbuyssens@telenet.be  
  [W]  [BT]   Zomervierdaagse sa-
crale dans.   18 tot 22/7.     Dan-
send vieren we de zomer.   Rika 
Vandevenne  .   Het Oneindige. 

  Centre Buirefontaine. Hameau 
de Buirefontaine 4. FR-02500 
AUBENTON. Frankrijk.     051 
31 63 91  .   rika@hetoneindige.
be   - www.hetoneindige.be  
  [W]  [AN]   Buikdans: Baladi.   7/8. 
  14u-18u.   Baladi is de Egyptische 
stedelijk populaire buikdans met 
veel soul. Van ingetogen tot uit-
bundig, sensueel in hart en buik. 
Voor (half-)gevorderden.   Vera 
Van Den Berghe  .   Amana Dance 
Theatre.   a2o-cultuur(t)huis. Au-
gust Van de Wielelei 65. 2100 
DEURNE.    03 324 20 91  .   a@
buikdans.net   - www.buikdans.net  
  [W]  [AN]   Buikdans ontslui-
erd.   8 tot 12/8.   10u-12u.   Zo-
merse initiatieweek Egyptisch 
Buikdansen. Verrijkend voor 
lichaam en ziel, en gewoon fijn 
om te doen. Vijf voormiddagen 
dans!   Vera Van Den Berghe  . 
  Amana Dance Theatre.   a2o-
cultuur(t)huis. August Van de 
Wielelei 65. 2100 DEURNE.    
03 324 20 91  .   a@buikdans.net   
- www.buikdans.net  
  [C]  [AN]   Buikdans.   10/8, 17/8, 
24/8 en 31/8.   19u30-22u.   Buik-
dans is een vrouwen-kunst die 
lichaam en ziel verrijkt. Kom 
thuis in je lichaam én in een 
andere cultuur! Reeks thema-
workshops.   Vera Van Den 
Berghe  , lesgeefster.   Amana 
Dance Theatre.   a2o-cultuur(t)
huis. August Van de Wielelei 
65. 2100 DEURNE.    03 324 
20 91  .   a@buikdans.net   - www.
buikdans.net  

  [W]  [BT]   Bewegen in Zuid-
Frankrijk.   13 tot 20/8.   10u-13u. 
  Een ceatieve ontdekkingsreis 
doorheen het orgaanland-
schap. Via Meridiaan Chi Kung, 

Tao meditaties en Body-Mind 
Centering.   Hilde Broeckhove, 
Carole Chardon  .   Bewust Be-
wegen.   Laumond in de Dordog-
ne (Zuid-Frankrijk). 19120 AL-
TILLAC. Frankrijk.     0497 469 
219  .   hilde.broeckhove@gmail.
com   - www.bewustbewegen.be  
  [W]  [WV]   Sacrale dans.   20/8. 
  10u-16u30.   SacraleDans of me-
ditatie in beweging. Dansend 
op zoek gaan naar wie je in we-
zen bent, je hart, geest en ziel 
verbinden.   Rika Vandevenne  . 
  Het Oneindige Vzw.   Geitestraat 
25. 8870 IZEGEM.    051 31 63 
91  .   rika@hetoneindige.be   - 
hetoneindige@skynet.be  
  [W]  [AN]   Buikdans: Klas-
siek & Sluier.   20/8.   14u-18u. 
  Een nostalgische & lyrische 
buikdansstijl: sierlijk, verfijnd 
en poëtisch. Voor (half)gevor-
derde buikdanseressen.   Vera 
Van Den Berghe  .   Amana 
Dance Theatre.   a2o-cultuur(t)
huis. August Van de Wielelei 
65. 2100 DEURNE.    03 324 
20 91  .   a@buikdans.net   - www.
buikdans.net  
  [W]  [WV]   Let’s Move.   26/8. 
  19u30-21u30.   Open 5 ritmes 
dansavond.   Nele Vandezande  . 
  Souldance.   Overheulestraat 
237. 8560 MOORSELE.    056 
44 47 96  .   info@souldance.be   - 
www.souldance.be  
  [W]  [OV]   Afrikaanse dans met 
Live percussie.   4/9.   14u-15u. 
  Introductieles , gevolgd door les 
van vorige groep (15-16u30). 
  Noah Soumano  .   Shambalah. 
Brielstraat 36. 9255 BUGGEN-
HOUT.    052 33 24 41  .   www.sham-
balah.be   - claudine.moortgat@
shambalah.be  
  [C]  [OV]   Nia.   5/9.     Nia combi-
neert Oosterse en Westerse 
bewegingsvormen met ver-
schillende ritmische muziek-
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stijlen - zorgt voor een organi-
sche en expressieve work-out. 
  Sofie Mora  .   Macharis Tine. 
  Shambalah. Brielstraat 36. 
9255 BUGGENHOUT.    052 33 
24 41  .   niasofia@niasofie.be   - 
www.shambalah.be  
  [W]  [WV]   Dansplezier open 
les.   8/9 en 22/9.   19u30-21u30. 
  Dansen, ademen, bewegen op 
diverse ritmes, met muziek of 
in stilte, alleen, per 2 of met 
de hele groep.   Dominique 
Respens  .     Levensboomschool. 
Bruyningstraat 56B. 8500 
KORTRIJK.    056 21 02 92  .   do-
minique.respens@gmail.com   - 
www.4dimkortrijk.be  
  [W]  [AN]   Trancedans avond-
workshop.   9/9.   20u-22u30.   Ga 
je mee dansend op verkenning 
naar inspiratie, heling en kracht? 
Dit is de start van een nieuwe 
avondreeks in Antwerpen. 
  Aernoudt Knecht  .     Project De 
Wegwijzer. Leeuwerikstraat 18-
22. 2018 ANTWERPEN.    0479 
423 411  .   aernoudt@trancedans.
net   - www.trancedans.net  
  [W]  [WV]   Let’s Move.   9/9. 
  19u30-21u30.   Open 5 ritmes 
dansavond.   Nele Vandezande  . 
  Souldance.   Overheulestraat 
237. 8560 MOORSELE.    056 
44 47 96  .   info@souldance.be  

  De dood en erna  

  [W]  [AN]   Bardo en het Tibet-
aanse dodenboek.   23/7, 30/7 
en 6/8.   10u-17u.   De workshop 
is gebaseerd op het Tibetaanse 
Dodenboek en de Bardo Thötröl, 
gecreëerd in de afzondering van 
het Himalaya gebied.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbeke-
straat 148. 2018 ANTWERPEN.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [AN]   Leven en sterven.   
6/9.     In deze workshop zullen we 
samen het thema leven en ster-
ven onderzoeken. Wat het voor 
je betekent en zo ook een begin 
maken met het voorbereiden 
op dood en geboorte, die niet 
te ontkomen gebeurtenissen in 
het leven.       Oost West Centrum. 

  Van Schoonbeke-straat 148. 
2018 ANTWERPEN.    03 230 13 
82  .   www.owc.be  

  De Silva-methode  

  [C]  [LI]   Met hart en ziel alfa- en 
thètatraining om te groeien 
naar Eigen Meesterschap.   13 
tot 14/8, van 20 tot 21/8, van 3 
tot 4/9.   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  

  Emotional Freedom 
Techniques  

  [C]  [AN]   EFT-Basiscursus.   11/8 
en 18/8.   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  
  [O]  [WA]   Intensieve EFT-
Weektraining voor profes-
sionele therapeuten.   12 tot 
19/8.     Hartje Ardennen, intense 
EFT-training, Level 1. Enkel 
pro’s. Theorie en veel praktijk. 
Na deze week kun je EFT uit-
voeren bij je cliënten.   Koen-
raad Van Reeth en Veroni-
que Schelfaut  .   EFT-Academy. 
  Radhadesh. Petite Somme 5. 
6940 DURBUY.    03 776 55 53  .   
info@eft-academy.eu   - www.
eft-academy.eu  

  Emotioneel 
lichaamswerk  

  [C]  [LI]   De reis van je leven!   
  7u-21u30.   De basiscursus is 
een onvergetelijke reis naar 
meer gezondheid, innerlijke 
bezieling en harmonie met je-
zelf en je omgeving.   Ivo Van 
Orshoven, Chris Bolsens  .   In-
stituut Orshof.   Voerenstraat 52. 
3790 MOELINGEN.    04 381 21 
06  .   info@instituutorshof.be   - 
www.instituutorshof.be  
  [C]  [OV]   Losse vakantieses-
sies Bio-Energetisch Li-
chaamswerk.   21/7, 4/8, 25/8, 
6/9.   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  
  [C]  [LI]   Voor je passie door het 
vuur!   22 tot 24/7.     Voel je dat het 
tijd is om alles op een rijtje te 
zetten?   Ivo Van Orshoven  .   In-
stituut Orshof.   Voerenstraat 52. 
3790 MOELINGEN.    04 381 21 
06  .   chris@instituutorshof.be   - 
www.instituutorshof.be  

  Energetica  

  [W]  [AN]   Zen-Ekindo Aware-
ness Training.   22/7 tot 5/8. 
    Deze workshopserie nodigt 
je uit om krachtig op te laden 
en mentaal en fysiek diep te 
ontspannen. Thema van deze 

Heling van lichaam, hart en ziel

Leen D’hulster
www.leendhulster.be
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dagen is Energiebeheer: eigen 
energie leren versterken en 
beheren.       Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 
2018 ANTWERPEN.    03 230 
13 82  .   www.owc.be  

  Engelen en gidsen  

  [W]  [OV]   Healing avond met 
Engel Faith.   16/8.   19u30-
22u.   Afstemming op en hea-
ling door de Engel Faith & de 
violette straal: Leven vanuit In-
nerlijke Vrijheid, evolueren van 
moeten naar “willen”   Lindsay 
Hebbelinck  .   Centrum Astro 
Ohm.   Lamstraat 6. 9820 ME-
RELBEKE.    09 239 90 79  .   cen-
trum@astro-ohm.be   - www.
astro-ohm.be  
  [O]  [AN]   Engelentherapie Inte-
grated Energy Therapy (com-
bi-weekend).   19/8, 20/8 en 
21/8.     IET is een krachtige hea-
lingtechniek, geïnspireerd door 
de Engelen.   Mieke Michielsen  . 
  Kristallen Poort.   De Hulsten 48. 
2980 ZOERSEL.    03 658 65 96  .   
info@kristallenpoort.be   - www.
kristallenpoort.be  
  [W]  [OV]   Healing dag met En-
gelen & de Violette Straal.   
24/8.   13u-18u.   Inleiding tot de 
Violette Straal en 9 Engelen, 
activatie 12strengen spiritu-
eel DNA,chakra meditatie met 
Engelen, Engelen hartlink ac-
tivatie.   Lindsay Hebbelinck, 
Philippe Slimbroeck  .   Centrum 
Astro Ohm.   Lamstraat 6. 9820 
MERELBEKE.    09 239 90 79  .   
centrum@astro-ohm.be   - www.
astro-ohm.be  

  Eutonie  

  [C]  [BT]   Vakantie-basiscursus 
eutonie.   31/7 tot 6/8.   12u30-
14u30.   Eutonie voor beginners 
in een prachtig kader, gezellige 
sfeer, verzorgde tweepersoons-
kamers en keuken. 30 uren 
eutonie gespreid over 7 dagen. 
      Vlaamse Eutonieschool.   La fer-
me de la montagne. FR-02290 
RESSONS–LE–LONG.Frank-
rijk.     03 480 07 24  .   therese.win-
dels@eutonie.org   - www.eutonie.
org   Frans- en Nederlandstalig.  
  [C]  [AN]   Het bewust gevoelde 
contact met zichzelf en zijn 
omgeving.   8 tot 12/8.   14u-

13u.   Stress, (rug)pijn, ver-
moeidheid, allerlei ouderdoms- 
of beroepskwaaltjes, kunnen 
door een groter lichaamsbesef 
beter gehanteerd en zelfs ver-
meden worden.   Renild van 
den plas  , Eutoniepedagoog 
VES.     Polyzaal van de sport-
hal. Steenweg op Zevendonck. 
2300 TURNHOUT.    014 43 65 
11  .   renild.vdp@gmail.com   - 
www.eutonie.be  
  [C]  [AN]   Je eigen lichaam 
(terug) leren kennen.   24 tot 
28/8.   19u-13u.   Eenvoudige oe-
feningen bewerken een groter 
lichaamsbesef. Hierdoor kom 
je (terug) in contact met je li-
chaamsintelligentie als bron 
voor gezondheid.   Renild Van 
den plas  , Eutoniepedagoog 
VES.     De Lichtbron. Gemeen-
tepark. 2110 WIJNEGEM.    014 
43 65 11  .   renild.vdp@gmail.
com   - www.eutonie.be  

  Geweldloos 
communiceren  

  [W]  [WV]   Geweldloos commu-
niceren - introductie.   6/9.   19u-
21u.   Ontdek de basisprincipes 
van geweldloos communiceren 
+ praktische tips om je dage-
lijkse contacten te verdiepen. 
  Dominique Respens  .     Bewust 
Leven. Waterleliestraat 28. 
8500 KORTRIJK.    056 21 02 
92  .   dominique.respens@gmail.
com   - www.4dimkortrijk.be  

  Groentenabonnementen  

  Healing  

  [W]  [AN]   Healing circle.   eer-
ste di en derde do vd maand. 
  20u-22u.   Voor iedereen die met 
lichtwerk bezig is voor zichzelf 
en voor de aarde.   Desiree Fa-
sen  .   Mystic Circle.   Castel Vera. 
Sluislaan 36. 2500 LIER.    0476 
575 535  .   info@mysticcircle.be  
  [W]  [WV]   Open Healing Circle.   
15/7.   19u30-22u.   Samen komen 
en verder groeien, elke laatste 
vrijdagavond. Meditatie-Healen-
Gronden-Engelen-Sjamanistisch 
Voyage Work-Diepe kennis vin-
den ...   Leen Joseph  .   Heart Of 
The Rainbow vzw.   De Hoeve. 
Zevenkerken 4. 8420 SINT-
ANDRIES BRUGGE.    0476 861 
192  .   heartoftherainbow@gmail.
com   - www.heartoftherainbow.be  
  [W]  [LN]   JES-workshop ‘Het 
kind in jezelf’.   16/7.   10u-16u. 
  Het kind in jezelf ontdekken, 
verzorgen, helen. Door klank-
schalen, muziek, geleide visu-
alisatie en creativiteit.   Josine 
Van Dantzig, Véronique Van 
Kempen, Sylvia Evers  .   JES-
centrum.   Heerderweg 22. 6224 
IE MAASTRICHT.   0031 624 
700 863  .   info@jozien.eu   - www.
jes-centrum.nl  
  [W]  [AN]   Healing Circle.   20/7 
en 5/8.     Tijdens deze healing 
circles is alle aandacht gericht 
op het (terug)vinden van onze 
natuurlijke zelfgenezende kwa-
liteiten.       Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 
2018 ANTWERPEN.    03 230 13 
82  .   www.owc.be  
    [W]  [OV]   Deeksha avond.   
17/8.   19u30-22u.   Ontvang 
de eenheidszegening, inda-
ling van de Goddelijke Vader/
Moederkracht,met klankhealing 
concert, bodywork & kundalini 
meditatie.   Lindsay Hebbelinck  . 
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  Centrum Astro Ohm.   Lamstraat 
6. 9820 MERELBEKE.    09 239 
90 79  .   centrum@astro-ohm.be   - 
www.astro-ohm.be  
  [C]  [AN]   Chakra Healing - 
proefles.   5/9.   19u-21u.   Een 
boeiende ontdekkingsreis die je 
op weg helpt naar de stralende 
regenboog in jezelf. Healing 
brengt je meer en meer in con-
tact met je lichaam.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekes-
traat 148. 2018 ANTWERPEN.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [AN]   Avond rond dieren-
spiegel: Dierenhealing van 
de natuurlijke bron (met dier 
of foto van dier).   6/9.   19u30-
21u30.   U wordt samen met uw 
dier deel van een groter ener-
gieveld. Het is een magisch 
samenzijn met de kracht van 
“de natuurlijke bron”. Uw dier, 
die veel van u, uw gezin en 
de omgeving oppakt, krijgt de 
kans te healen.       Toscanzahoe-
ve.   Frekeslei 4. 2221 BOOI-
SCHOT.    0475 347 112  .   info@
toscanzahoeve.be   - www.
toscanzahoeve.be  

  HSP  

  [C]  [WV]   Assertiviteitstraining 
voor gevoelige kinderen.   11 tot 
15/7.     Zomerkamp voor kinderen 
van 8 - 13 jaar. Spelenderwijs 
leren gevoelige kinderen in hun 
eigen kracht te staan.   An Mi-
chiels  .   Sensitief vzw.   Barlebui-
zestraat 6. 8972 POPERINGE.    
0495 251 755  .   an@sensitief.be   - 
www.sensitief.be  
  [C]  [WV]   Leervakantie voor 
ouders en kinderen - asser-
tiviteit.   22 tot 24/7.     Coach je 
kind: ontdek de supernanny in 
jezelf! Samen als ouder(s) met 
je kind(eren) op kamp op een 
prachtige locatie en ook samen 
groeien...   An Michiels  .   Sensitief 
Vzw.   ‘t Roodhof. Nieuwburgs-
traat 32. 8020 OOSTKAMP.    
0495 251 755  .   an@sensitief.be   - 
www.sensitief.be  
  [C]  [WV]   Assertiviteitstraining 
voor gevoelige kinderen.   16 tot 
20/8.     Zomerkamp voor kinderen 
van 11 - 16 jaar. Spelenderwijs 
leren gevoelige kinderen in hun 
eigen kracht te staan.   An Mi-
chiels  .   Sensitief vzw.   Barlebui-
zestraat 6. 8972 POPERINGE.    

0495 251 755  .   an@sensitief.be   - 
www.sensitief.be  
  [C]  [AN]   Assertiviteitstraining 
voor gevoelige kinderen.   23 
tot 27/8.     Extern zomerkamp 
voor kinderen van 8 - 13 jaar. 
Spelenderwijs leren gevoelige 
kinderen in hun eigen kracht te 
staan.   An Michiels  .   Sensitief 
vzw.   Pura Vida. Hooidonck 15. 
2240 ZANDHOVEN.    0495 251 
755  .   an@sensitief.be   - www.
sensitief.be  

  Kunst en persoonlijke 
ontwikkeling  

  [W]  [BT]   Soul Resonance Ver-
diepingsweek.   31/7 tot 6/8.   10u-
18u.   Ontdek, via zeer krachtige 
technieken, de verborgen crea-
tieve talenten van jouw ziel, en 
breng ze op jouw unieke manier 
in de wereld.   Steven Vrancken  . 
    Les Barraux, Auvergne. Cindré. 
FR-03220 CINDRÉ.Frankrijk.     
0496 55 91 53  .   info@steven-
vrancken.com   - www.steven-
vrancken.com  
  [W]  [VB]   Draken Kracht & El-
fen Pracht.   1 tot 5/8.   10u-17u. 
  ElfenPrinses SpringBlossom 
vertelt spannende verhalen, we 
vliegen als Vlinders en spuwen 
Vuur als Draken!   Springblos-
som  .   Sanken Yaka.   Sprookjes-
bos. 3220 HOLSBEEK.    016 62 
29 62  .   sankenyaka@gmail.com   
- www.sankenyaka.be  
  [W]  [LI]   Creatief Verstillen 2 
(vervolg) ... van mandala tot 
meditatief boetseren.   4 tot 5/8. 
  9u30-17u.   2-daagse kennisma-
king workshop. Verken diverse 
technieken om op creatieve wijze 
te verstillen en stil te staan bij wat 
leeft. Geen voorkennis vereist. 
  Eliane Kunnen  .   Bronkracht. 
  Atelier Bronkracht. Manestraat 
41. 3540 HERK-DE-STAD.    0494 
360 250  .   eliane@bronkracht.be   - 
www.bronkracht.be  
  [W]  [LI]   Basisworkshop Mind-
full Droedelen.   10/8.   19u30-
22u.   Leer de basisprincipe om 
met ontspannen aandacht een 
meditatieve pentekening te droe-
delen. Ideaal om minder te pie-
keren en meer te ontspannen. 
  Eliane Kunnen  .   Bronkracht. 
  Atelier Bronkracht. Manestraat 
41. 3540 HERK-DE-STAD.    0494 

360 250  .   eliane@bronkracht.be   - 
www.bronkracht.be  
  [W]  [LI]   Maandelijkse droedel-
groep... creatieve yoga voor 
je brein.   17/8.   19u30-22u.   Re-
gelmatig mindfull droedelen 
stimuleert je creativiteit en zelf-
vertrouwen, en brengt meer rust 
in je leven. We leren van en in-
spireren elkaar.   Eliane Kunnen  . 
  Bronkracht.   Manestraat 41. 3540 
HERK-DE-STAD.    0494 360 
250  .   eliane@bronkracht.be   - 
www.bronkracht.be  
  [W]  [LI]   Maandelijkse werk-
groep ‘Creatief Verstillen’.   
8/9.     Sta stil en vind de stilte in je 
zelf door intuïtief en kunstzinnig 
te werken met hart en handen! 
Maandelijkse workshop in na-
middag of avond.   Eliane Kun-
nen  .   Bronkracht   Manestraat 41. 
3540 HERK-DE-STAD.    0494 
360 250  .   eliane@bronkracht.be   - 
www.bronkracht.be  

  Massage  

  [W]  [AN]   Stoelmassage - ba-
sisweekend.   9/7. Leer een 
  korte ontspannende mas-
sage te geven volgens de 
basisprincipes van shiatsu; 
een kata van ong. 15 minu-
ten.       Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  
  [C]  [AN]   Minimassage: Benen.   
8/7.   20u-22u30.   Een beenmas-
sage brengt verfrissing en ver-
lichting, zodat je weer op wolkjes 
loopt.   Ronald Bertels  .   Zomer-
huis.   Pastoor Goetschalckxstraat 
48. 2180 EKEREN.    03 646 99 
54  .   info@zomerhuis.be   - www.
zomerhuis.be  
  [W]  [AN]   Natuurlijke gezichts-
verjonging.   12/7.   19u30-22u. 
  Deze chinese zelf-massage ver-
levendigt en verjongt het gezicht, 
en bevordert de gezondheid (we 
werken immers op de meridia-
nen). Elke dag even aandacht 
voor jezelf en je hebt de sleu-
tel tot eeuwige jeugd in eigen 
handen..       Inge Van Den Eynde. 
  Welkomhoeve. Welkomhoeve 4. 

Holistische massage
Brengt innerlijke rust, 

verzacht pijn, ontstrest
www.asudra.be    (Gent)
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  [W]  [AN]   Infosessie intuïtieve 
massage.   3/9.   13u15-14u15. 
  Leer deze unieke benade-
ring: we brengen niet alleen 
bepaalde technieken en vaar-
digheden aan, maar leren ook 
invoelen vanuit een intuïtief 
perspectief.   Patricia Kegels  . 
  Timotheus.   De Kring. Jaak De 
Boeckstraat 73. 2170 MERK-
SEM.    03 644 53 01  .   info@timo-
theus.org   - www.timotheus.be  

  Meditatie  

  [W]  [WV]   Meditatie voor ieder-
een.   12/7.   19u30-21u.   Via visua-
lisatie en stilte, fysieke, zowel als 
mentale oefeningen, komen tot 
die diepe ruimte in jezelf.   Leen 
Joseph  .   Heart of the Rainbow 
vzw.   Buurthuis ‘t Hoekje. Tho-
mas van Loostraat 31b. 8400 
OOSTENDE.    0476 861 192  .   
heartoftherainbow@gmail.com   - 
www.heartoftherainbow.be  

  [C]  [VB]   Vipassana meditatie 
Leuven.   12/7, 19/7, 26/7 en 6/9. 
  20u-21u30.   Met instructies en 
onderricht.   Marie-Cécile Forget, 
Gerda D’Hertefelt  .   Dhamma 
Group.   Sint Geertrui abdij 6. 
3000 LEUVEN.    016 23 36 85  .   
dhertefelt@yahoo.com   - www.
dhammagroupbrussels.be  
  [W]  [WV]   Ochtendmeditaties 
aan het water.   13/7.   8u-9u. 
  Tot eind augustus (behalve 
op 27/7) laten we ons iedere 
woensdag inspireren door 
het element water tijdens 
een ochtendmeditatie in een 
natuurgebied.   Viviane Van 
Pottelberghe  , stiltebegelei-
der.     Natuurgebied omgeving 
Brugge. 8310 BRUGGE.    0496 
121 608 - 050 36 34 66  .   info@
vivapo.net   - www.vivapo.net  
  [W]  [WV]   Natuurmeditatie.   17/7 
of 21/8.   10u-12u.   Met bewuste 
aandacht bomen én jezelf ont-
moeten. Je krijgt kleine oefe-
ningen om bewust je zintuigen 
te gebruiken.   Viviane Van Pot-
telberghe  .   Vivapo.   Kasteelpark 
Ryckevelde. 8340 SIJSELE.    050 
36 34 66 - 0496 121 608  .   info@
vivapo.net   - www.vivapo.net  

2280 GROBBENDONK.    014 51 
98 20  .   ingevandeneynde1@hot-
mail.com   - www.shangri-la.be  
  [W]  [AN]   Holistic Pulsing - vier-
daagse.   21 tot 24/7.     Holistic 
Pulsing is een zachte, respect-
volle behandelwijze, waarbij 
vanaf het eerste moment het 
lichaam op een natuurlijke ma-
nier in beweging wordt gebracht. 
  Anne De Vester  .   Oost West 
Centrum.   Van Schoonbeke-
straat 148. 2018 ANTWERPEN.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  
  [C]  [OV]   Massage van de 
zwangere vrouw.   22/7.     Leer 
een moment van zachtheid te 
geven in een betere houding. 
Voor beginners en professio-
nelen. Lucia Panont. Voertaal: 
Frans.   Lucia Panont  .   Terra 
Luminosa.   Moerhuizestraat 78. 
9990 MALDEGEM.    0493 757 
785  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  
  [W]  [AN]   Kennismakings-
weekend Integratieve Mas-
sage.   29 tot 31/7.     Voor wie, 
zowel gevend als ontvangend, 
kennis wil maken met de In-
tegratieve Massage waarbij 
intuïtieve-, dynamische- en 
polariteitsmassage vloeiend in 
elkaar worden geïntegreerd. 
  Linda Geraeds  .   De Stroming. 
  Het Lotushuis. Zoerleberg 
30. 2260 WESTERLO.    058 
24 18 28  .   info@destroming.
com   - www.destroming.com  
  [C]  [AN]   Minimassage: Effleu-
rages.   5/8.   20u-22u30.   Effleura-
ges of strijkbewegingen kunnen 
zacht en omhullend zijn met de 
nadruk op ontspanning of krach-
tig zodat ze de lichaamsenergie 
stimuleren.   Ronald Bertels  .   Zo-
merhuis.   Pastoor Goetschalckx-
straat 48. 2180 EKEREN.    03 
646 99 54  .   info@zomerhuis.be   - 
www.zomerhuis.be  
  [C]  [VB]   Lomilomi massage 
Aunty Maile stijl.   19 tot 21/8. 
  9u-17u.   Leer specifieke vibra-
tietechnieken om blokkades 
i/h lichaam op te heffen en om 
fysiek ongemak zoals hoofd-
pijn, rugpijn en RSI-klachten te 
verlichten.   Amira Segal  , Mala-
malomi Bodyworker.   La Riposa. 
  Warotstraat 54. 3020 VELTEM-
BEISEM.    0474 874 242  .   info@
lariposa.be   - www.lariposa.be  
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  [W]  [VB]   Initiatie in Shaktipath-
traditie.   18 tot 22/7 of van 25 
tot 29/7.   6u-19u.   Vijfdaagse in 
aanwezigheid van de Indiase 
siddha-meester Swami Narada-
nanda om de geneeskrachtige 
shakti-energie in het lichaam 
veilig te wekken.   Swami Nara-
dananda  .   Rosemarijn Van We-
zemael.   De Lotus. Lotuslaan 20. 
3191 SCHIPLAKEN.    015 61 41 
78  .   lotusrosemarijn@hotmail.
com   - www.lotusrosemarijn.be  
  [W]  [WA]   Meditatie met stem 
en geluid, klankschalen.   22/7 
of 12/8.     Jezelf uitdrukken met 
klanken zonder woorden. Voe-
len wat verschillende klanken 
met je energie doen.   Josine 
van Dantzig  .   Jozien.   Place du 
Batty 20. 6997 MORMONT, 
EREZEE.    086 32 28 81  .   info@
jozien.eu   - www.jozien.eu  
  [W]  [WA]   Workshop meditatie/
mindfulness.   29/7 of 19/8.     Ken-
nis maken met verschillende 
vormen van meditatie. Contact 
maken met je authenticiteit, je 
zon onder je voeten.   Josine 
van Dantzig  , meditatie lerares. 
  Jozien.   Place du Batty 20. 6997 
MORMONT, EREZEE.    086 32 
28 81  .   info@jozien.eu  
  [W]  [WA]   Vipassana Weekend.   
29 tot 31/7.   21u-15u.   Intensieve 
meditatie in zit-en loophouding 
en gedurende de dagelijkse 
activiteiten. Mahasi methode. 
  Marie-Cécile Forget  .   Dhamma 
Group.   Dhammaramsi Medita-
tiecentrum. Route de Floreffe, 
22. 5170 RIVIERE (PROFON-
DEVILLE).    0474 590 021  .   
info@dhammagroupbrussels.
be   Nederlandstalige begelei-
ding op aanvraag.  
  [W]  [WA]   Workshop ‘energie 
lezen’.   5/8.   10u-16u.   Eerst je 
eigen energie waarnemen en 
daarna kijken naar de energie 
van de ander.   Josine van Dant-
zig  , energiewerker.   Jozien.   Place 
du Batty 20. 6997 MORMONT, 
EREZEE.    086 32 28 81  .   info@
jozien.eu   - www.jozien.eu  
  [W]  [AN]   Meditatiedag.   15/8.     Het 
is belangrijk om in verschillende 
fasen van je leven te zoeken wel-
ke vorm van mediteren het best 
bij je past. Een dag waarin we 
samen op zoek gaan.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekestraat 

148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [WV]   Wandelen in stilte.   
31/8.   10u-12u.   We wandelen in 
groep in een natuurgebied en 
nemen we afstand van woor-
den om contact te maken met 
onze innerlijke stilte.   Viviane 
Van Pottelberghe  , stiltebege-
leider.     Natuurgebied omgeving 
Brugge. 8310 BRUGGE.    0496 
121 608 - 050 36 34 66  .   info@
vivapo.net   - www.vivapo.net  
  [W]  [AN]   Mindfulness en 
zijnsoriëntatie.   7/9 tot 19/10. 
  9u-11u.   Meditatie als medicijn 
tegen stress - voor een effici-
ënt, gelukkig en gezond leven. 
Je ontdekt met open hart de 
kunst en weldaad van medita-
tie!   Annemie Peeters  .   Solluna. 
  Zijpstraat 148. 2570 DUFFEL.    
0495 434 715  .   annemie@
solluna.be   - www.solluna.be  
  [W]  [AN]   Mindfulness en 
zijnsoriëntatie.   7/9 tot 19/10. 
  20u-22u.   Meditatie: medicijn 
tegen informatiestress en ver-
snippering. Voor een efficiënter, 
gelukkiger en gezonder leven. 
  Annemie Peeters  .   Solluna. 
  Bewegingscentrum Spring. 
Winkelstraat 7. 2570 DUFFEL.    
0495 434 715  .   annemie@
solluna.be   - www.solluna.be  

  Mindfulness  

  [W]  [WV]   Kids & paarden en 
heartfulness.   18/7, 19/7, 20/7, 
8/8, 9/8 of 10/8.   14u-17u.   Mind 
en heartful in communicatie met 
paarden. Ouder en kind samen. 
De relaties spiegelen en verster-
ken vanuit inzicht uit de ervaring 
met paarden.   Pim Catry, Ann 
Stubbe  .   One Aware.   Centrum 
Beyond. Vagevuurstraat 14A. 
8377 ZUIENKERKE.    0485 402 
232  .   pim@oneaware.be   - www.
oneaware.be  
  [C]  [OV]   Kennismaking met 
Breathworks.   26/7, 3/8 en 26/8. 
    Maak gratis en vrijblijvend ken-
nis met mindfulness bij ziekte, 
pijn & stress. Met o.a. een ge-
leide meditatie en ruimte voor 
vragen.   Upekshadaka  .   Breath-
works.be.   Triratna boeddhis-
tisch centrum Gent. Oudeschel-
destraat 14. 9000 GENT.    0487 
905 808  .   info@breathworks.be   - 
www.breathworks.be  

  [W]  [WA]   De week van het ge-
luk.   29/7 tot 5/8.   8u-13u.   Een 
week in het kader van mindful-
ness en gelukkig zijn. De totale 
werktijd in deze week is 30 u, 
1 stille dag en in de namiddag 
vrije tijd.   David Dewulf, Dr. 
Gerbert Backx  .   IAM-Mindfo-
cus.   Chateau Frandeux. Rue 
des Pèlerins 4. 5580 FRAND-
EUX-ROCHEFORT.    0494 946 
060 - 09 328 60 90  .   bea@aan-
dacht.be   - www.aandacht.be  
  [C]  [WA]   Mindful vakantie-
week - MBCT & MBSR.   5 tot 
12/8.   8u-13u.   In deze week 
krijg je in de het hele pro-
gramma: MBSR, stress reduc-
tie door mindfulness & MBCT, 
‘Mindfulness Based Cognitive 
Therapy’. ‘s Middags vrij.   Da-
vid Dewulf  , Mindfulnesstrai-
ner.   IAM-Mindfocus.   Chateau 
Frandeux. Rue des Pèlerins 
4. 5580 FRANDEUX-ROCHE-
FORT.    0494 946 060 - 09 328 
60 90  .   bea@aandacht.be   - 
www.aandacht.be  
  [W]  [OV]   Hartmeditatie.   27/8. 
  9u30-17u.   Een hart voor Kin-
deren en Jongeren met kanker. 
De volledig opbrengt van deze 
mindfulness hartmeditatiedag 
gaat naar kinderen en jonge-
ren met kanker.   Daphne Neve, 
Christine Vermeersch  , Mindful-
nesstrainers.   IAM.   Het Rustpunt. 
Burgstraat 46. 9000 GENT.    09 
328 60 90 - 0494 946 060  .   a@
aandacht.be   - www.aandacht.be  
  [W]  [VB]   Meditatieve zomer-
wandeling.   28/8.   9u30-12u. 
  Exploreren van diverse loop-
meditaties in volle aandacht 
voor je lichaam en de natuur, 
geïnspireerd door Thich Nhat 
Hanh, gekruid met Tao-oefe-
ningen.   Eliane Kunnen  , tai 
chi trainer & natuurcoach.   Vor-
mingplus Oost-Brabant.   Prov. 
Domein Kessel-Lo (Parking 3). 
Holsbeeksesteenweg. 3010 
KESSEL-LO.    016 52 59 00  .   
eliane@bronkracht.be   - www.
bronkracht.be  

Instituut voor Aandacht & Mindfulness
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  [C]  [VB]   Mindfulness 8 weken-
training.   30/8 tot 18/10.   9u15-
12u.   Dit programma is geschikt 
voor iedereen die beter wil om-
gaan met stress, piekeren en 
uitdagingen van iedere dag. 
Het is wetenschappelijk onder-
bouwd.   Inge De Leeuw  , Mind-
fulnesstrainer.   IAM.   Centrum De 
Curve. A. de Becker-Remyplein 
19. 3010 KESSEL-LO.    09 328 
60 90 - 0494 946 060  .   a@aan-
dacht.be   - www.aandacht.be  
  [C]  [VB]   Mindfulness 8 weken-
training.   30/8 tot 10/10.   19u-
21u45.   Dit programma is ge-
schikt voor iedereen die beter 
wil omgaan met stress, pieke-
ren en uitdagingen van iedere 
dag. Het is wetenschappelijk 
onderbouwd.   Inge De Leeuw  , 
Mindfulnesstrainer.   IAM.   Cen-
trum De Curve. A. de Becker-
Remyplein 19. 3010 KESSEL-
LO.    09 328 60 90 - 0494 946 
060  .   a@aandacht.be   - www.
aandacht.be  
  [W]  [OV]   8 weken Breathworks 
mindfulness - gelukkig leven 
met stress.   1/9 tot 27/10.   13u-
15u45.   Mindfulness is iets wat 
je kan leren. In deze 8 weken 
cursus leer je hoe mindful-
ness kan helpen bij stress & 
moeilijkheden.   Upekshadaka 
Dh.  .   Breathworks.be.   Triratna 
boeddhistisch centrum Gent. 
Oudescheldestraat 14. 9000 
GENT.    0487 905 808  .   info@
breathworks.be   - www.breath-
works.be  
  [C]  [OV]   Mindfulness 8 we-
kentraining.   1/9 tot 20/10. 
  19u-21u45.   Dit programma is 
geschikt voor iedereen die be-
ter wil omgaan met stress, pie-
keren en uitdagingen van iede-
re dag. Het is wetenschappelijk 
onderbouwd.   Hilde De Schep-
per  , Mindfulnesstrainer.   IAM. 
  Het Rustpunt - zaal Cenakel. 
Prinsenhof 39B. 9000 GENT.    
09 328 60 90 - 0494 946 060  .   
a@aandacht.be   - www.aan-
dacht.be  
  [W]  [OV]   Op de carrousel van 
het leven: een kennismaking 
met Mindfulness.   3/9.   19u30-
22u.   In ieders leven zijn hoog-
tes en laagtes.Neem plaats op 
de carrousel en ontdek welke 
tools Mindfulness aanreikt om 
ten allen tijde in balans te blij-

ven.   Lieve Van Hoeteghem  . 
  Na’Terre.   Centrum Yalu. Land 
Van Waaslaan 101. 9040 SINT-
AMANDSBERG.    09 329 57 
22 - 0496 749 019  .   lieve@
naterre.be   - www.naterre.be  

  [W]  [OV]   Kit-for-Kids: Mind-
fulness voor kinderen vanaf 
7 jaar.   4/9.   10u-11u30.   Spelen-
derwijs ontdekken de kinderen 
de grote kracht van een leven in 
aandacht.Het popje Lucio toont 
alvast de weg op deze kennis-
making. Ouders welkom!   Lieve 
Van Hoeteghem  .     Centrum Yalu. 
Land Van Waaslaan 101. 9040 
SINT-AMANDSBERG.    09 329 
57 22 - 0496 749 019  .   lieve@
naterre.be   - www.naterre.be  
  [C]  [OV]   Mindfulness 8 we-
kentraining.   5/9 tot 24/10.   19u-
21u45.   Dit programma is ge-
schikt voor iedereen die beter wil 
omgaan met stress, piekeren en 
uitdagingen van iedere dag. Het 
is wetenschappelijk onderbouwd. 
  Hannelore Helmich  .   IAM.   De 
Blauwe Poort. Collegebaan 49. 
9090 MELLE.    09 328 60 90 - 
0494 946 060  .   a@aandacht.be   - 
www.aandacht.be  
  [C]  [OV]   8 weken Breathworks 
mindfulness - gelukkig leven 
met stress.   6/9 tot 8/11.   9u45-
12u30.   Mindfulness is iets wat 
je kan leren. In deze 8 weken 
cursus leer je hoe mindfulness 
kan helpen bij stress & moei-
lijkheden.   Dh. Upekshadaka  . 
  Breathworks.be.   Triratna boed-
dhistisch centrum Gent. Oude-
scheldestraat 14. 9000 GENT.    
0487 905 808  .   info@breath-
works.be   - www.breathworks.be  
  [C]  [VB]   Mindfulness 8 we-
kentraining.   7/9 tot 26/10. 
  19u-21u45.   Dit programma is 
geschikt voor iedereen die beter 

wil omgaan met stress, piekeren 
en uitdagingen van iedere dag. 
Het is wetenschappelijk onder-
bouwd.   Marie-Ann Glité  .   IAM. 
  Charleroyhoeve. Lierbaan 16. 
1850 GRIMBERGEN.    09 328 60 
90 - 0494 946 060  .   a@aandacht.
be   - www.aandacht.be  
  [C]  [WV]   Mindfulness 8 we-
kentraining.   8/9 tot 27/10. 
  19u-21u45.   Dit programma is 
geschikt voor iedereen die beter 
wil omgaan met stress, piekeren 
en uitdagingen van iedere dag. 
Het is wetenschappelijk onder-
bouwd.   Daphne Neve  .   IAM.   De 
Klinker. H. Hartstraat 2. 8520 
KUURNE.    09 328 60 90 - 0494 
946 060  .   a@aandacht.be   - www.
aandacht.be  
  [C]  [WV]   Mindfulness, 8 weken 
training.   9/9 tot 28/10.   19u-
21u45.   Leren je handelingen 
verrichten met aandacht, leven 
in het nu-moment, i.p.v. pieke-
ren, dromen, zorgen maken, 
onder stress leven, niet kunnen 
slapen...   Dirk Vieren  .   Levens-
stroom.   Sarephta. Ezelstraat 26. 
8000 BRUGGE.    056 32 39 69  .   
vragenstaatvrij@heartfulness.be   
- www.heartfulness.be  
  [W]  [OV]   Omgaan met boos-
heid.   9/9.   9u-12u30.   Hoe vormt 
en toont boosheid zich, is boos-
heid te vermijden? Is het ge-
zond?  Wat is de cognitieve 
invalshoek en wat is de Mind-
fulness aanpak?   David Dewulf  . 
  IAM.   GOC. Kerkham 2-4. 9070 
DESTELBERGEN.    09 328 60 
90 - 0494 946 060  .   a@aandacht.
be   - www.aandacht.be  
  [C]  [AN]   Mindfulness 8 we-
kentraining.   9/9 tot 28/10. 
  19u-21u45.   Dit programma is 
geschikt voor iedereen die beter 
wil omgaan met stress, pieke-
ren en uitdagingen van iedere 
dag. Het is wetenschappelijk 
onderbouwd.   An Dierckx  .   IAM. 
  Hoeve Middenin. Buitensteinde 
33. 2440 GEEL.    09 328 60 90 - 
0494 946 060  .   a@aandacht.be   - 
www.aandacht.be  
  [W]  [OV]   Mindful zwanger: een 
kennismaking.   9/9.   19u30-
21u30.   Ontspannen zwanger? 
Je lichaam verandert.Emoties 
en gedachten gaan alle kanten 
op. Je ademt en observeert. Je 
legt een stevige basis voor nu 
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oefeningen en theorie. Voor 
ieder die wil werken met 1 op 
1 consulten. Sabine Baron, 
Coen De Cock. Inspiratiecen-
trum. Steenstraat 25a. NL-4561 
AR HULST. 0031 610 874 113. 
www.inspiratiecentrum.com
[W][ZE] Traumaopstellingen 
en verlangen. 5/9. 19u30-22u. 
Veilige en krachtige manier om 
te ontdekken wat er tussen jou 
en je verlangen staat. Positief ef-
fect op jouw leven en omgeving. 
Zie site voor info. Sabine Baron, 
Coen De Cock. Inspiratiecen-
trum. Steenstraat 25a. NL-4561 
AR HULST. 0031 610 874 113. 
www.inspiratiecentrum.com

[W][AN] Avondreeks fami-
lieopstellingen. 6/9 en 20/9. 
19u30-22u30. Familieopstellin-
gen maken de onbewuste patro-
nen duidelijk die door generaties 
heen worden overgedragen. Ze 
bieden oplossingen op een heel 
diep niveau en helpen om ons le-
ven positief te veranderen. Indra 
Torsten Preiss Preiss. Atelier 
Levenskunst. August Van Dael-
straat 17. 2610 WILRIJK.  03 825 
53 74. indra@atelierlevenskunst.
be - www.atelierlevenskunst.be

Persoonlijke ontwikkeling

[W][BT] Ontdek de kracht van 
theater. 9/7 tot 14/7. 0u-0u. 
Een vijfdaagse vakantie thea-

terworkshop op een prachtige 
locatie in Doorn. Ontdek via the-
ater je eigen kwaliteiten. Caro-
line Van Veggel. Actingnow. 
Malena-team. Beukenrodelaan 
2K. NL-3941ZP DOORN.   0031 
206 930 705. info@actingnow.
nl - www.actingnow.nl
[C][BT] Avatar training. 9 tot 
17/7. Avatar is een 9 daagse 
persoonlijkheidstraining, een 
praktisch spiritueel pad, een 
reeks eenvoudige oefeningen 
waarmee je welbewust leert le-
ven. Crombez Brigitte. Hotel Zui-
derduin. Zeeweg 52. NL-1931 
EGMOND AAN ZEE..   0497 08 
79 91. www.avatar.be  
[W][WV] ReSurfacing. 9/7. 
Tweedaagse workshop deel I 
van het Avatar materiaal. Een 
heel boeiende manier om te 
ontdekken wat Avatar is en wat 
het voor jou kan betekenen. Bri-
gitte Crombez. Wagenstraat 46. 
8800 ROESELARE.  0497 08 
79 91. www.avatar.be
[W][AN] Introductie in de Der-
tien Manenkalender - Tzolkin. 
14/7. 10u-17u. De Tzolkin, de 
heilige Mayakalender van 260 
dagen geeft je een beeld van 
het pad van je ziel op aarde, en 
leert je af te stemmen op de dag-
energieën. Inge Van Den Eynde. 
Welkomhoeve. Welkomhoeve 4. 
2280 GROBBENDONK.  014 51 
98 20. ingevandeneynde1@hot-
mail.com - www.shangri-la.be
[W][AN] Stretch your mind - 
using the work of Byron Ka-
tie. 16 tot 17/7. In plaats van 
deze oordelen te onderdrukken, 
gebruiken we ze als sleutels tot 

en straks. Lieve Van Hoeteg-
hem. Na’Terre. Centrum Yalu. 
Land Van Waaslaan 101. 9040 
SINT-AMANDSBERG.  09 329 
57 22 - 0496 749 019. lieve@
naterre.be - www.naterre.be

Muziektherapie & 
klankenbehandeling

[W][AN] Healingmeditatie met 
klankschalen. 17/7. Wat zijn 
klankschalen, wat doen ze en 
hoe kunnen ze gebruikt worden. 
Iedereen krijgt de kans om ze zelf 
eens uit te proberen. Oost West 
Centrum. Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.  03 
230 13 82. www.owc.be

Natuurvoeding

[C][AN] Zuiveringsweek. 10 
tot 16/7. 19u30-14u. Een cu-
linaire gezondheidskuur.  Een 
zesdaags “wellness-program-
ma” waarin je verjongt en 
geinspireerd wordt naar een 
energierijk en boeiend leven. 
Mieke Vervecken-Pieters. De 
Natuurlijke Kookschool. Schip-
persschool ‘Rijkstehuis’. Tho-
netlaan 106. 2050 ANTWER-
PEN LO.  03 309 17 02.
[W][BR] Living Food - The 
Green Kitchen. 17/7 en 14/8. 
0u-0u. Nieuwe zomerrecepten, 
een nieuwe energie. Maak ken-
nis met een nieuwe levensstijl. 
Christine Moens. The Green 
Kitchen. Jubelfeestlaan 147. 
1080 BRUSSEL.  0486 280 799. 
christine_moens@skynet.be
[C][WV] Haal de maximale 
energie uit je voeding. 1/9. 
Glutenr-, zuivel- en suikervrije 
kooklessen zodat het lichaam 
minimaal belast wordt en alle 
energie uit de voeding kan ha-
len. Sabine Martens, apotheker 
/ voedingscoach. Centrum Voor 
Gezond Leven. Hoefijzerlaan 
58. 8000 BRUGGE.  0474 687 
757. info@sabinemartens.be - 
www.sabinemartens.be

Opstellingen

[O][ZE] Basisopleiding fa-
milieopstellingen. Van 4/9 
tot 11/12. 9u30-17u. Leer de 
basis van systemisch werk via 
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ons ontwaken. We vormen ons 
dagelijks leven om tot vreugde, 
speelsheid, helderheid en vrien-
delijkheid.       Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 
2018 ANTWERPEN.    03 230 13 
82  .   www.owc.be  
  [C]  [AN]   Summer School.   24 tot 
30/7.   18u-14u.   Bodywork, kook-
lessen, Oosterse geneeskunst, 
yoga, lezingen, sjamanisme,... 
  Internationale Grote Klasse  . 
  De Natuurlijke Kookschool. 
  ‘Rijkstehuis’. Thonetlaan 106. 
2050 ANTWERPEN LO.    03 
309 17 02  .   info@denatuur-
lijkekookschool.be   - www.
denatuurlijkekookschool.be  

 [W]  [LI]   Vakantie-avontuur.    24 
tot 12/8. Drie weken lang work-
shops o.a. massage, tantra en 
Je seksualiteit als basis.   Kasteel 
De Schans.   Kasteelstraat 18. 
3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .    www.kasteeldeschans.com

  [W]  [LI]   In voeling met het su-
pramentaal bewustzijn.   26/7. 
  20u-22u.   Via een aantal erva-
ringsgerichte oefeningen leren 
we op een eenvoudige wijze 
hoe we ons kunnen bevrijden 
uit het keurslijf, gevormd door 
ons ego.   Philippe Vandevorst  . 
  Timotheus.   Siloam. Holsteen-
weg 17. 3520 ZONHOVEN.    
03 644 53 01  .   info@timot-
heus.org   - www.timotheus.be  
   [W]  [AN]   In voeling met het su-
pramentaal bewustzijn.   27/7. 
  20u-22u.     Philippe Vandevorst  . 
  Timotheus.   J. de Boeckstraat 
73. 2170 MERKSEM    03 644 
53 01  .   info@timotheus.org  - 
www.timotheus.be
[W] [VB]   In voeling met het 
supramentaal bewustzijn.   
27/7.   20u-22u.     Philippe Van-
devorst  .   Timotheus. De Curve 
- De Becker Remyplein 27. 

3010 KESSEL-LO       03 644 
53 01  .   info@timotheus.org  - 
www.timotheus.be
[W]  [BT]   Zomer 5-daagse: de 
stem van je hart.   27 tot 31/7. 
    Unieke workshop rond levens-
loop en essentie; ook tijd om te 
genieten!       Vienne Sammy.   Ate-
lier Blanchefosse. Route Bon-
nefontaine. FR-08290 BLAN-
CHEFOSSE ET BAY.     09 219 
92 32  .   de-parel@telenet.be   - 
www.parelsgewijs.be  
  [O]  [BT]   Cranio in beweging: 
bewustzijn in de cellen.   30/7 
tot 6/8.     Opleiding in de Pyre-
neeën.   Martine Hoerée  .   La 
Villa Clara.   2 Rue des Genets. 
FR-66500 CLARA.     0476 999 
421  .   info@lavillaclara.fr   - www.
cranio-en-mouvement.fr
[W] [AN]   In voeling met het 
supramentaal bewustzijn.   1/8. 
  20u-22u.     Philippe Vandevorst  . 
  Timotheus. Bij Lisette Hofman. 
Oude Bleken 25. 2400 MOL      03 
644 53 01  .   info@timotheus.org  - 
www.timotheus.be  
[W] [OV]   In voeling met het 
supramentaal bewustzijn.   
2/8.   20u-22u.     Philippe Van-
devorst  .   Timotheus. Centrum 
Yalu. Land van Waaslaan 101. 
9040 SINT AMANDSBERG.      03 
644 53 01  .   info@timotheus.org  - 
www.timotheus.be
[W] [WV]   In voeling met het 
supramentaal bewustzijn.   5/8. 
  20u-22u. Leren hoe we ons op 
een eenvoudige wijze kunnen 
bevrijden uit het keurslijf, ge-
vormd door ons ego.     Philippe 
Vandevorst  .   Timotheus. Ter 
Loo - Torhoutsesteenweg 56. 
8210 ZEDELGEM.     03 644 53 01  .     
www.timotheus.be
  [W]  [OV]   Verwenparty.   6/8 en 
20/8.   14u-17u.   Verwennamid-
dag met gratis proeven van Aloe 
Vera dranken + info over zui-
vering van het lichaam. Nadien 
intro workshop dansmeditatie. 
  Ingrid Eshwari    .   Shambalah. 
Brielstraat 36. 9255 BUGGEN-
HOUT.    052 33 24 41  .   claudine.
moortgat@shambalah.be   - 
www.shambalah.be  
  [W]  [BT]   ReSurfacing.   9 tot 
21/8.     Tweedaagse workshop, 
deel I van de Avatar training, 
een ontdekkingstocht in jouw 
bewustzijn door middel van 30 

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

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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oefeningen. Brigitte Crombez. 
Hotel Erica Fletcher. Molenbos-
weg 17. 6571 BERG EN DAL.
Nederland.   0497 08 79 91. 
www.avatar.be
[W][WA] Natuurbelevings-
kamp voor kinderen en ouders 
te Dourbes. 17 tot 21/8. 7u-22u. 
Belevingskamp voor kinderen 
en ouders om de verbondenheid 
met de natuur en met elkaar te 
ervaren en te versterken. Jef 
Crab. EAST Instituut vzw. Pont 
Baugnies. Rue des Fays 21. 
5670 DOURBES.  09 258 80 
01. info.be@east-institute.org - 
www.east-institute.org
[W][WV] Naar de kern van 
(jouw) leiderschap. 19 tot 21/8. 
9u-17u30. 3daagse workshop. 
Reflecteren met de hulp van 
paarden. Een unieke speelruim-
te om zelf te ontdekken wat de 
kern is van (jouw) leiderschap. 
Ingrid Hens, Luc Van Hoecke. 
Reflections. Wings of change 
ranch. Pinstraat 2. 8730 OED-
ELEM (BRUGGE).  03 646 99 
08. info@reflections-online.be - 
www.reflections-online.be
[W][OV] Naturefulness bele-
vingswandeling. 26/8. 19u-
22u. Het accent ligt op anders 
waarnemen/ervaren en medi-
tatief bewegen zodanig dat we 
ons liefdevol verbinden met de 
natuur (in ons). Verwonderen 
en genieten. Frank Polders, 
gids-coach. Helica. Fonda-
tie van Boudelo, stiltegebied. 
hoek Aartdreef met Cadzand-
straat. 9111 BELSELE-SINAAI.  
03 254 29 53 - 0476 637 647.
[W][BT] Reis door het laby-
rint. 1 tot 3/9. 18u30-20u30. 
Via Sacrale dans en meditatie 
bereiden we ons voor om het 
labyrint te lopen en zo antwoor-
den te krijgen op onze levens-
vragen. Rika Vandevenne, 
docente Sacrale Dans. Het 
Oneindige vzw. Hôtellerie Saint 
Yves. rue Saint Eman 1. 28000 
CHARTRES.Frankrijk.   051 31 
63 91. rika@hetoneindige.be - 
www.hetoneindige.be
[W][LI] Meer vertrouwen op 
je eigen intuïtie. Het (terug)
vinden van je innerlijke stem. 
3/9. 13u30-17u30. Leer hoe je 
je innerlijke stem kan vinden, 

en hoe je hier in elke situatie 
op kan vertrouwen. Lies Deboi-
serie, Coach. Licht Coaching. 
3600 GENK.  0495 773 336. 
info@licht-coaching.be - www/
licht-coaching.be
[W][AN] Introductie in de Der-
tien Manenkalender - Tzolkin. 
6/9. 10u-17u. De Tzolkin, de 
heilige Mayakalender van 260 
dagen geeft je een beeld van 
het pad van je ziel op aarde, 
en leert je af te stemmen op de 
dagenergieën. Inge Van Den 
Eynde. Welkomhoeve 4. 2280 
GROBBENDONK.  014 51 98 
20. ingevandeneynde1@hot-
mail.com - www.shangri-la.be
[C][AN] Intuïtieve ontwikkeling 
- proefles. 8/9. 20u-22u. De trai-
ning “Versterk je Intuïtieve Ont-
wikkeling” is voor mensen die op 
een actieve manier verantwoor-
delijkheid willen nemen voor hun 
eigen welzijn, genezing en per-
soonlijke ontwikkeling. Oost West 
Centrum. Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.  03 
230 13 82. www.owc.be
[O][BR] Grondslagen in de 
Neurocognitieve en Gedrags-
matige Methode. 8 tot 9/9, van 
6 tot 7/10, van 7 tot 8/11, van 5 
tot 6/12, van 9 tot 10/2 en van 
11 tot 12/2. 9u-17u. Hoe proces-
sen in de hersenen onze beslis-
singen en ons gedrag beïnvloe-
den.Verbeter het individueel en 
collectief functioneren. Institute 
Of Neurocognitivism. Tervu-
renlaan 81. 1040 BRUSSEL.  
02 737 74 80. pascal.vanvoor-
den@neurocognitivism.com - 
www.neurocognitivism.com
[C][WV] Heartfulness-trai-
ning. 8/9 tot 22/12. Met mind-
fulness-meditatie, beweging, 
visualisatieoefeningen, dans en 
schaduwwerk,... naar het hart. 
Dirk Vieren. Levensstroom. 
Sarephta. Ezelstraat 26. 8000 
BRUGGE.  056 32 39 69. vra-
genstaatvrij@heartfulness.be - 
www.heartfulness.be

Persoonlijkheid & 
menselijke relaties

[C][OV] Wie ben ik? De eigen 
persoonlijkheid, basis voor 
een krachtige dynamiek. 14 

tot 18/7. 9u-18u30. Deze cursus 
helpt je meer bewust te worden 
van je capaciteiten. Je groeit 
naar meer autonomie en har-
monie in jezelf. Je krijgt nieuwe 
levensenergie. Geert Frateur. 
PRH vzw. Eerste Woord. Kloos-
terstraat 40. 9620 ERWETE-
GEM.  0474 460 484. geert. 
frateur@prh.be - www.prh.be
[C][LI] Constructief samen. 
Groepsverschijnselen en per-
soonlijke groei. 23 tot 27/7. 
9u-18u30. We staan stil bij wat 
zich afspeelt in groepen: as-
piraties, behoeften, waarden, 
spanningen en conflicten, ... . 
Je leert je positief te engage-
ren. Miet Daenen. PRH vzw. 
Herkenrodeabdij. Herkenro-
deabdij 1. 3511 KURINGEN-
HASSELT.  012 23 62 30. miet.
daenen@prh.be - www.prh.be
[C][WV] Mijn kinderen helpen 
om zichzelf te worden. 30/7 
tot 3/8. 9u-18u30. Je staat stil 
bij de eigenheid van elk kind 
en bij wat je erbij beleeft. Je 
leert het waarderen en juiste 
kansen te geven. Martine An-
dries. PRH vzw. Ter Loo. Tor-
houtsesteenweg 56. 8210 LOP-
PEM.  03 755 44 01. martine.
andries@prh.be - www.prh.be
[C][OV] Wie ben ik? De eigen 
persoonlijkheid, basis voor 
een krachtige dynamiek. 6 tot 
10/8. 9u-18u30. Deze cursus 
helpt je meer bewust te worden 
van je capaciteiten. Je groeit 
naar meer autonomie en har-
monie in jezelf. Je krijgt nieuwe 
levensenergie. Chris Van Duy-
se. PRH vzw. Eerste Woord. 
Kloosterstraat 40. 9620 ERWE-
TEGEM.  03 777 79 65. chris.
vduyse@prh.be - www.prh.be
[C][AN] Mijn levenskracht 
en wat ze belemmert. 10 tot 
14/8. 9u30-17u30. Via verf, 
kleuren en vormen ontdek je 
wat je tegenhoudt om je le-
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venskracht naar buiten te la-
ten komen en hoe je hierin 
verandering kan brengen. 
  Jacqueline Hermans  .   PRH 
vzw.   PRH-Vormingscentrum. 
Otto Veniusstraat 15. 2000 
ANTWERPEN.    0031 115 697 
300  .   jacqueline.hermans@
prh-nederland.nl   - www.prh.be  
  [C]  [WV]   Op zoek naar jezelf? 
Jongerenweekend.   10 tot 
12/8.   20u-16u.   Via vragen en 
leuke opdrachten sta je uitge-
breid stil bij je capaciteiten. Je 
krijgt een betere kijk op jezelf 
en meer zelfvertrouwen.   Linda 
Pappijn  . PRH vzw  .   Ter Loo. 
Torhoutsesteenweg 56. 8210 
LOPPEM.    056 71 63 02  .   linda.
pappijn@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [AN]   Wie ben ik? De eigen 
persoonlijkheid, basis voor 
een krachtige dynamiek.   13 
tot 17/8.   9u-18u30.   Deze cur-
sus helpt je meer bewust te 
worden van je capaciteiten. 
Je groeit naar meer autono-
mie en harmonie in jezelf. Je 
krijgt nieuwe levensenergie. 
  Hilde Simons  .   PRH vzw.   Mgr. 
Donchelei 7. 2290 VORSE-
LAAR.    014 22 36 06  .   hilde.
simons@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [WV]   Time-out voor je 
partnerrelatie. Verdiepen, 
herbronnen en bijstellen.   
13/8 en 14/8.   9u30-17u.   Halt 
houden om te zien wat je als 
partners verbindt en wat de 
weg naar elkaar verspert. Je 
relatie voeding geven. Tijd 
om er voor elkaar te zijn.   Vera 
Delbeke  .   PRH vzw.   Ter Ver-
ademing. Dorpsstraat 13. 8480 
BEKEGEM.    050 81 30 29  .   
vera.delbeke@prh.be   - www.
prh.be  
  [W]  [AN]   Leven in harmonie.   
23/8.   20u-22u.   Via het gebruik 
van de metafoor van ‘de koets’, 
verkennen je de ‘onbewuste’ 
relatie tussen je lichaam, den-
ken, emoties en spiritualiteit. 
  Jan Meysmans  .   Timotheus. 
  Siloam. Holsteenweg 17. 2520 
ZONHOVEN.    03 644 53 01  .   
info@timotheus.org   - www.
timotheus.be  
  [C]  [VB]   Verhoog je zelfstu-
ring dank zij het Enneagram.   
25 tot 26/8.   9u-17u.      Michel 
Clerinx, Peter Plusquin  , 

(MC-kwadraat), (Global edu-
tainment).   Enneadrives.   Vor-
mingscentrum La Foresta. 
Prosperdreef 9. 3054 VAAL-
BEEK (LEUVEN).    0495 414 
575 - 0495 185 008  .   www.
enneadrives.be  
  [C]  [OV]   Groeien in zelfver-
trouwen.   25/8 en 26/8.   9u30-
17u.   Bepaalde gebeurtenissen 
kunnen ons zelfvertrouwen 
hebben aangetast. De cursus 
helpt je om daarin te groeien, 
aan de hand van concrete 
handvatten..   Chris Van Duy-
se  .   PRH vzw.   CC Vrije Ateliers. 
Rodekruisstraat 25. 9100 SINT-
NIKLAAS.    03 777 79 65  .   chris.
vduyse@prh.be   - www.prh.be  
  [C]  [ZE]   Je innerlijke drive 
ontdekken.   30/8, 6/9 en 13/9. 
  19u-22u15.   Aan de hand van 
inspirerende teksten leer je in 
voeling komen met de stroom 
van leven in jezelf. Deze kracht 
helpt je waar te maken wie je 
bent.   Jacqueline Hermans  . 
  PRH vzw.   Het Rivierenhuis. 
Ijsselstraat 3. NL-4535 GT 
TERNEUZEN.     00 31 115 69 
73 00  .   Jacqueline.hermans@
prh-nederland.nl   - www.prh-
nederland.nl  

  Psychotherapie  

  [W]  [OV]   Workshop Core-
Energetica.   13 tot 14/8.   10u-
17u30.      Dirk Marivoet  .   Instituut 
Voor Bodymind Integration. 
  Centrum ES. Destelbergen-
straat 49. 9040 GENT.    09 228 
49 11 - 0486 690 570  .   info@bo-
dymindintegration.com   - www.
bodymindintegration.com  

  Qigong  

  [W]  [AN]   Qigong.   9/7.     “Medita-
tie in beweging”, met veel aan-
dacht voor aarding, grounding 
en de ontwikkeling van een na-
tuurlijke houding, beweging en 
ademhaling.       Oost West Cen-
trum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [VB]   Qigong: verjongings-
oefeningen van de Chinese 
keizer.   11/7 tot 29/8.   9u30-
10u30.   Tijdens de zomermaan-
den komen we op maandag-
ochtend samen om in openlucht 

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!

Antwerpen-Gent-Leuven-Maastricht

Deeltijdse opleidingen 
voor volwassenen

Gezondheidstherapeut
Voor wie wil starten met een praktijk

 VGL gezondheidsconsulent
Voor wie graag mensen adviseert

Herborist
Voor wie wil werken met kruiden

OPEN DAGEN
Antwerpen: 7/9 - Gent: 3/9
Leuven: 3/9 - Maastricht: 4/9

europeseacademie@skynet.be

www.europeseacademie.be

AGENDA 26.indd   14 23-06-2011   10:47:24

53



54

 [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 !
de verjongingsoefeningen van 
de Chinese keizer te doen. Be-
wegen doet leven!   Joke Aerts  . 
  Orchidee.   Zammelenstraat 9. 
3724 KORTESSEM.    0477 815 
733  .   www.or-chi-dee.be  
  [W]  [OV]   Vakantieworkshop 
Chi Neng Qigong.   6 tot 11/8. 
  9u-17u.   Qigong in de ochtend; 
diverse andere activiteiten in 
de namiddag zoals intuïtief of 
mandala tekenen, wandelen, 
gewoon ‘niets’ doen   Tilla Van 
Opstal  .   Chi Neng Institute Bel-
gium.   Het Leerhof. Hollebeek-
straat 6. 9661 PARIKE.    03 
288 45 08  .   belgium@chineng.
eu   - www.chineng.be   Voor ge-
vorderden.  
  [C]  [OV]   Chi Neng Qigong 
Body & Mind.   12 tot 14/8.     Een 
‘Body & Mind’ special workshop 
is vooral voor studenten in op-
leiding voor level 2, maar ook 
andere ‘gevorderden’ zijn van 
harte welkom.   Tilla Van Opstal  . 
  Chi Neng Institute Belgium.   Het 
Leerhof. Hollebeekstraat 6. 
9661 PARIKE.    03 288 45 08  .   
belgium@chineng.eu   - www.
chineng.be   Voor gevorderden.  
  [W]  [WV]   Meridiaan Chi Kung.   
5/9 en 12/9.   19u-20u15.   Me-
ridiaan Chi Kung is een set 
van krachtige en tegelijkertijd 
eenvoudige oefeningen om 
de energie doorstroming in 
heel je lichaam te bevorderen. 
  Dominique Respens  , MCK 
docente.     Levensboomschool. 
Bruyningstraat 56B. 8500 
KORTRIJK.    056 21 02 92  .   do-
minique.respens@gmail.com   - 
www.4dimkortrijk.be  

  [W]  [AN]   Qigong Grounding 
proefles.   9/9.   20u-22u.   “Me-
ditatie in beweging”, met veel 
aandacht voor aarding, groun-
ding en de ontwikkeling van 
een natuurlijke houding, be-
weging en ademhaling.   Jivan 
Rethmeier  .   Oost West Cen-
trum.   Van Schoonbeke-straat 
148. 2018 ANTWERPEN.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  

  Reflexologie  

  [W]  [WV]   Oefenavond voetre-
flexologie.   2/9.   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]  [AN]   Reiki.   11.     Reiki is een 
vorm van natuurlijk genezen en 
gebeurt via zachte en sacrale 
aanraking. Reiki herstelt de ge-
zondheid en de harmonie van 
het lichaam.       Oost West Centrum. 
  Oost west centrum. Van Schoon-
bekestraat 148. 2018 ANTWER-
PEN.    03 230 13 82  .  

  [W]  [WV]   Reiki oefenavond.   
6/9.   19u15-21u45.   Voor ieder-
een; om te oefenen en ervarin-
gen uit te wisselen.   Veronique 
Vanmoortel  .   Artdesign bvba. 
  Barrierestraat 39. 8200 BRUG-
GE.    050 38 07 67  .   veronique-
vanmoortel@skynet.be   - www.
veroniquevanmoortel.be  

  Relaxatie  

  [W]  [WV]   2daagse eNRBi sta-
ge ‘Op het strand van Oos-
tende...’.   23 tot 24/7.   10u-18u. 
  Je lichaam diep ontspannen, je 

geest verruimen en je energie 
versterken op het strand.   Jef 
Crab, Natascha Neus, Valérie 
Opsomer  .   EAST Instituut vzw. 
  Aartshertogstraat 74 (strand). 
8400 MARIAKERKE.    09 258 80 
01  .   info.be@east-institute.org   - 
www.east-institute.org  
  [W]  [WA]   Groei- en verwenweek 
in de Ardennen.   19 tot 24/8. 
    Diepgang met bubbels en bruis. 
Een bruisende week waarin we 
groei, speelsheid en verwennerij 
vermengen met rust en vrije tijd 
in de Ardense natuur.   Erik Decol-
venaer, Suzanne Kempeneers  . 
  Innerlijke Zoektocht.   Ferme du 
Chateau. Rue de la ferme 3. 5575 
MALVOISIN.    0497 632 220  .   info@
innerlijkezoektocht.be   - www.
innerlijkezoektocht.be  
  [W]  [OV]   (L)even in aan-
dacht...   2/9.   19u30-21u30. 
  Ontspannen na de vakantie? 
Super! Het ganse jaar dit ge-
voel binnen handbereik? JA! 
Met simpele oefeningen uit 
yoga en meditatie kom je al een 
heel eind!   Lieve Van Hoeteg-
hem  .   Na’Terre.   Centrum Yalu. 
Land Van Waaslaan 101. 9040 
SINT-AMANDSBERG.    09 329 
57 22 - 0496 749 019  .   lieve@
naterre.be   - www.naterre.be  

  Shiatsu  

  [C]  [AN]   Shiatsu Massage.   10 tot 
16/7.   19u-14u.   Met deze basis-
shiatsubehandeling kun je bij de 
patiënt zowel op fysiek als emotio-
neel vlak meer evenwicht creëren 
en de zelfhelende kracht van het 
lichaam activeren..   Jan Verveck-
en, Nadia Hannes  .   Internatio-
nale Shiatsu School.   Schippers-
school ‘Rijkstehuis’. Thonetlaan 
106. 2050 ANTWERPEN LO.    03 
309 17 02  .   info@iss-shiatsu.eu   - 
www.iss-shiatsu.eu  

www.veroniquevanmoortel.be

Reiki
Kanker kan keren

www.dezonnedrager.be
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  [C]  [AN]   Zen Shiatsu.   10 tot 
16/7.   19u30-14u.   Postgradu-
ate cursus Masunaga.   Claudia 
Beretta  .   Internationale Shiatsu 
School.   ‘Rijkstehuis’. Thonetlaan 
106. 2050 ANTWERPEN LO.    03 
309 17 02  .   info@iss-shiatsu.eu   - 
www.iss-shiatsu.eu  
  [C]  [AN]   Helen van het Centraal 
Kanaal en relaties in het li-
chaam.   17 tot 23/7.   19u30-14u. 
  Voor therapeuten, bodyworkers 
en leraars.   Marc Vervecken  . 
  Internationale Shiatsu School. 
  ‘Rijkstehuis’. Thonetlaan 106. 
2050 ANTWERPEN LO.    03 309 
17 02  .   info@iss-shiatsu.eu   - 
www.iss-shiatsu.eu  
  [W]  [AN]   Zen-Shiatsu Meridi-
aan workshops.   24/7, 31/7 en 
7/8.   10u-17u.     Oost West Cen-
trum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  
  [W]  [BT]   Ki For Life.   21 tot 27/8. 
    Music, yoga en meditatie voor 
de 7 chakra’s..   Luc Covents, 
Nadia Andries, Terry Oldfield  . 
    Convento. BONEFRO.Italië.     03 
488 12 06 - 0486 295 919  .   co-
vents.luc@proximedia.be   - www.
lifeforceshiatsu.com  
  [C]  [AN]   Zen-Shiatsu trainings-
dag   21/8.     Diagnose en dynamiek 
in de behandeling.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  

  Sjamanisme  

  [W]  [VB]   “Ecdysis” - 4-daagse 
Sjamanistische Intensieve.   
  18u30-19u.   Intensieve sjama-
nistische 4daagse: onderge-
dompeld in rituelen voor healing 
en tranformatie: 3 Zweethutten, 
3 Heilig Badrituelen, Vuurcere-
monie,...   Roel Crabbé, Griet 
Heylen  .   Anam Cara.   Koning-
steen vzw. Oxdonkstraat 168. 

1880 KAPELLE OP-DEN BOS.    
015 76 15 00  .   info@anam-
cara.be   - www.AnamCara.be  
  [W]  []   Sjamanendrum Maken.   
15 tot 17/7.     Een diepgaand pro-
ces met jezelf aangaan terwijl je 
een sjamanendrum maakt. Er 
worden veel sjamanistische ritu-
elen gedaan. Workshop in yurt 
en buiten.   Gerard Portheine, 
Ans Portheine  .   Natuurlijkzijn. 
  Kasteel de Schans. Kasteel-
straat 18. 3860 OPOETEREN.    
+31 493 493722  .   info@natuur-
lijkzijn.nl   - www.natuurlijkzijn.nl  
  [W]  [BT]   Sacred Burial 4-daag-
se.   28 tot 31/7.   18u-16u30. 
  Intensieve sjamanistische 
4daagse waarin je je eigen graf 
graaft om je te openen voor de 
helende kracht van de Aarde, 
vernieuwing, healing en visie... 
  Roel Crabbé  .   Anam Cara.   La 
Ferme du Bois-le-Comte. Bois-
le-Comte 1. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.    015 76 15 
00  .   info@anamcara.be   - www.
AnamCara.be  
  [W]  [WA]   Sramas Summer 
School 2011.   29/7 tot 3/8 of van 
6 tot 11/8.   7u-22u.   Vijfdaagse 
workshop sjamanisme in de 
geest en traditie van de Hon-
gaarse sjamaan Joska Soos. 
  Jef Crab, Yurek Onzia  .   Sra-
mas.   Cooldays. Rue de Beusda-
el 81. 4851 SIPPENAEKEN.    09 
258 80 01  .   valerie.opsomer@
skynet.be   - www.yurekonzia.net  
  [W]  [AN]   Zweethutceremonie 
- Ogen van Liefde.   7/8.   11u-
19u.   Een intensief ritueel van 
loslaten, overgave, gebed en 
vernieuwing. Thema van deze 
zweethutceremonie is “Ogen 
van Liefde”.   Roel Crabbé  . 
  Anam Cara.   Steenbeek 28. 
2590 BERLAAR.    015 76 15 
00  .   info@anamcara.be   - www.
AnamCara.be  
  [W]  [VB]   Munay-ki initiaties.   
13/8.   13u30-17u.   Munay-ki 
zijn inwijdingsrituelen vanuit 
het Inka-sjamanisme uit Peru. 
De 9 rites zijn als zaadjes die 
je prikkelen om te worden wie 
jij in wezen bent.   Erik Decol-
venaer  .     Innerlijke Zoektocht. 
Ernest Solvaystraat 75. 3010 
KESSEL-LO.    0473 950 488  .   
info@innerlijkezoektocht.be   - 
users.skynet.be/munayki  

  Spiritualiteit  

  [W]  [VB]   Munay-ki initiaties.   
15/7.   19u-22u30.   Munay-ki zijn 
inwijdingsrituelen vanuit het 
Inka-sjamanisme uit Peru. De 9 
rites zijn als zaadjes die je prik-
kelen om te worden wie jij in 
wezen bent.   Erik Decolvenaer  . 
    Innerlijke Zoektocht. E. Solvays-
traat 75. 3010 KESSEL-LO.    
0473 950 488  .   info@innerlijke-
zoektocht.be   - users.skynet.be/
munayki  
  [W]  [VB]   Initiatie in Shakti-
path-traditie.   18 tot 22/7 en 
van 25 tot 29/7.     Een spiritu-
eel ontwaken volgens een 
oude meesterlijke traditie. 
De geneeskrachtige shakti-
energie in het lichaam te wek-
ken.   Swami Naradananda  . 
  De Lotus.   Lotuslaan 20. 3191 
HEVER.    015 61 41 78  .   lo-
tusrosemarijn@hotmail.com   
- www.lotusrosemarijn.be  

 [W]  [OV]   Non-dualiteit en 
eenheidsbewustzijn.  23 
en 24/7. Eenheidsbewust-
zijn integreren in je dage-
lijks leven. Joost Vanhove & 
Els Van Hoogenbemt. Cen-
trum GEA. Rekegemstraat 32. 
9630 MUNKZWALM. 055 23 
22 62 info@centrumgea.be - 
w w w . c e n t r u m g e a . b e
  [C]  [WV]   Esotherische psy-
chologie, het pad van de ziel.   
8/9 tot 14/6.   19u15-21u45.   18 
donderdagavonden. mediteer je 
graag, vind je het fijn om con-
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tact te ervaren met engelen en 
dolfijnbewustzijn... dan is deze 
cursus een verrijking.   Veronique 
Vanmoortel  , orthomoleculair ge-
zondheidstherapeute.   Artdesign 
bvba.   Barrierestraat 39. 8200 
BRUGGE.    050 38 07 67  .   vero-
niquevanmoortel@skynet.be   - 
www.veroniquevanmoortel.be  

  Spirituele psychotherapie
 van mens en wereld  

  [W]  [WV]   Vision Quest in Po-
len.       Deze Vision Quest is een 
9-daags programma in Polen, 
waarvan je  vier dagen en nach-
ten alleen bent en de natuur jouw 
leraar is.   Dirk Ghekiere  .   Agape 
Belgium vzw.   Oude heirweg 60. 
8851 KOOLSKAMP.    051 74 80 
98  .   info@agapebelgium.be   - 
www.agapebelgium.be  
  [W]  [OV]   Moeder-aarde-dag 
in de natuur in Vrasene.   
31/7.   20u-22u30.   We bele-
ven de bomen, het bos en de 
stille krachten van de natuur 
in een prachtige omgeving. 
Een dag vol heling, troost en 
plezier!   Ronald van de Pep-
pel  .   De Kleine Bron.   Brugstraat 
17. 9120 VRASENE.    0486 201 
926  .     www.dekleinebron.be  
  [W]  [BT]   Vakantieworkshop.   
22 tot 25/8.     Vierdaagse va-
kantieworkshop in Durbuy. 
  Dirk Marivoet, Christian Gi-
rardet, Elisabeth Metzger  . 
  Ibi.   Gîte du Soleil Couchant. 
Rue Colonel Vanderpeere, 
14. 6940 DURBUY.    09 228 
49 11 - 0486 690570  .   info@
bodymindintegration.com   - 
www.bodymindintegration.com  

  Stressbehandeling en 
-beheersing  

  [W]  [AN]   Art of Breathing.   18 tot 
21/8.     De Art of Breathing cursus 
biedt praktische kennis en tech-
nieken om het leven tot volle 
bloei te brengen en stress-vrij te 
leven.       Oost West Centrum.   Van 
Schoonbekestraat 148. 2018 
ANTWERPEN.    03 230 13 82  .   
www.owc.be  

  T’ai-Chi-Chuan  

  [W]  [AN]   Tai chi weekend ‘Vol 
in leeg’.   27 tot 28/8.     Deze work-

shop heeft de focus op het princi-
pe van een open houding waarbij 
de zwaarte naar beneden vloeit. 
Het gaat om de sensatie van een 
open en ‘leeg’ lichaam.       Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekestraat 
148. 2018 ANTWERPEN.    03 
230 13 82  .   www.owc.be  

  Tachyon  

  Tantra  

  [C]  [OV]   Tantrische initiatie-
massage.   14/7.     Cursus van 4 of 
6 sessies van 2 of 3 uren. Ont-
dek hem of leer er de basis van 
in een respectvolle kader. Alleen 
of in koppel. Voertaal: Frans. 
  Lucia Panont  .   Terra Luminosa. 
  Moerhuizestraat 78. 9990 MAL-
DEGEM.    0493 757 785  .   terralu-
minosa@hotmail.com   - www.
terra-luminosa.com  
  [W]  [WA]   Zomerweek voor ge-
mengde groep.   15 tot 22/7.     Het 
diepere verlangen van vrouwen 
en mannen.   Edith Mosch, Rob 
Engels  .   Yatri Vzw.   Charneux. 
4654 HERVE.    02 759 75 72  .   
info@yatri.be   - www.yatri.be  
  [W]  [AN]   Tantra basisdag.   
17/7.     Een dag om in diepe 
ontspanning en vertraging de 
bewegingen in jezelf waar te 
nemen: op energetisch-licha-
melijk-spiritueel–aards vlak. 
      Lenaleen Waignein. Oost West 
Centrum.   Van Schoonbekes-
traat 148. 2018 ANTWERPEN.    
03 230 13 82  .   www.owc.be  
  [C]  [WA]   Tantra basisvijfdaag-
se.   21 tot 26/8.     We beleven 
rituelen, meditaties, dansen, 
zingen, masseren, delen, tan-
trische structuren.   Lenaleen 
Waignein  .   Oost West Centrum. 
La Ferme du Bois-le-Comte, 
Bois-le-Comte 1, 6823 VIL-
LERS-DEVANT-ORVAL. 03 230 
13 82. www.owc.be    

  Tekenen & schilderen  

  [W]  [VB]   Open atelier Artcon-
nections vzw.   4/9.   10u-16u. 

  Tentoonstelling van de cursisten 
Airbrush en Powertex. Met door-
lopend airbrush-en powertexde-
monstraties. Powerpointpresen-
tatie van de afgelopen ateliers. 
  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 basis.   7/9. 
13u30-16u30 of 19u30-22u30. en 
10/9. 14u30-17u30.     In deze les-
senreeks worden alle technieken 
aangeleerd, ook andere schil-
derstechnieken.   Inge Kennis  . 
  Art Connections.   Vingerstraat 
1. 3150 HAACHT.    0472 903 
827  .   inge.kennis@skynet.be   - 
www.artconnections.be  

  Vegetarisme  

   [W] [OV] Vegetarische barbe-
cue.   23/7 en 24/7.   18u-22u.   Kom 
genieten van een uitgebreide ve-
getarische BBQ in Restaurant 
Avalon! Alles is vegetarisch en 
biologisch.       Geldmunt 32. 9000 
GENT.   Restaurant Avalon.    09 
224 37 24  .   tine@restaurantava-
lon.be   - www.restaurantavalon.be  

 [W]  [VB]  Crudo café .  30/7. We 
maken enkel gebruik van verse 
en plantaardige biologische in-
grediënten, zonder deze op te 
warmen boven de 40°C. Dankzij 
deze bereidingswijze blijven alle 
smaken en nutriënten ten volle 
behouden. Boekencafé Zonne-
kompas. Brusselsestraat 146. 
3000 LEUVEN. crudo@telenet.
be - 0478 801 507

www.tachyon-aanbieding.eu
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  Vrouwelijkheid-
mannelijkheid  

  [W]  [AN]   Vrouwenzomerweek 
- Het spel van de Archetypes.   
11 tot 17/7.     Creatieve expressie 
van je Licht- en Schaduwzijde 
met dans, maskers, rituelen, ... 
Zelfzorg van de Wijze Vrouw met 
TAO meditaties, massage, yoga, 
...   Dominique Respens, Kath-
leen Zwakhoven  .     Het Lotus-
huis. Zoerleberg 30. 2260 WES-
TERLO.    056 21 02 92 - 0498 
246 633  .   dominique.respens@
gmail.com   - www.4dimkortrijk.be  
  [W]  [AN]   Het Elixir Vrouw: Zo-
mer5daagse.   22 tot 27/7.   19u-
17u.   Ontwikkel de durf om jóuw 
genieten bovenaan te zetten. 
Kom de kunst leren om liefde 
en waardering te ontvangen, 
om sensueel vrouw te zijn.   Leen 
Huysman  .   Zomerhuis.   Het Lo-
tushuis. Zoerleberg 30. 2260 
WESTERLO.    03 646 63 43  .   
info@zomerhuis.be   - www.zo-
merhuis.be  

  Wandelen & trektochten  

  [W]  [OV]   Proefles Nordic Wal-
king.   10/7.   10u30-12u.   Een ken-
nismaking met de basistechniek 
van het Nordic Walken. Voor al 
wie iets meer wil dan wandelen 
alleen.   Corry Vandenbroeke  , 
sportinstructor.   Step A-Way.   Re-
creatiedomein Blaarmeersen. 
Zuiderlaan 5. 9000 GENT.    0494 
305 328  .   Corry.vandenbroeke@
pandora.be   - www.stepAway.be  
  [C]  [OV]   Cursus Nordic Walking 
voor beginners.   van 11 tot 14/7. 
  19u30-21u30.   Hier worden leren 
we werken met de alfatechniek 
van het Nordic Walken. Ideale 
sport om mee te starten na een 
periode van inactiviteit.   Corry 
Vandenbroeke  , sportinstruc-
tor.   Step A-Way.   Recreatiedo-
mein Blaarmeersen. Zuiderlaan 
5. 9000 GENT.    0494 305 328  .   
Corry.vandenbroeke@pandora.
be   - www.stepAway.be  
  [W]  [OV]   Proefles Nordic Wal-
king.   15/8.   10u30-11u30.   In deze 
les maken we kennis met de 
alfa-basistechniek van NW. Erg 
geschikt voor elkeen die op een 
rustige manier wil starten met 
sporten.   Corry Vandenbroeke  , 

Sportinstructor.   Step A-Way. 
  Recreatiedomein Blaarmeersen. 
Zuiderlaan 5. 9000 GENT.    0494 
305 328  .   Corry.vandenbroeke@
pandora.be   - www.stepAway.be  
  [C]  [OV]   Nordic Walking Cursus 
voor gevorderden.   16 tot 19/8. 
  19u30-21u30.   In de cursus gaat 
de alfa-techniek verder worden 
uitgewerkt, we oefenen verder 
op bekkenkanteling en roteren 
zodat gewrichten optimaal wor-
den ontlast.   Corry Vandenbroe-
ke  , Sportinstructor.   Step A-Way. 
  Recreatiedomein Blaarmeersen. 
Zuiderlaan 5. 9000 GENT.    0494 
305 328  .   Corry.vandenbroeke@
pandora.be   - www.stepAway.be  
  [W]  [OV]   Geocaching voor be-
ginners.   20 tot 21/8.   13u-17u. 
  Deze cursus omvat 2 sessies : 
bij de eerste leren we de wan-
delGPS te gebruiken. Bij ses-
sie 2 spelen we het spel zoals 
gekend op het internet.   Corry 
Vandenbroeke  , Sportinstruc-
tor.   Step A-Way.   Recreatiedo-
mein Blaarmeersen. Zuiderlaan 
5. 9000 GENT.    0494 305 328  .   
Corry.vandenbroeke@pandora.
be   - www.stepAway.be  
  [C]  [OV]   Nordic Walking condi-
tielessen.   20/8 tot 14/7.   9u15. 
  Een groepsgebeuren waarbij 
het opbouwen van de conditie 
centraal staat. Mogelijkheid van 
inschrijven bij de groep begin-
ners of gevorderden.   Corry 
Vandenbroeke  , Sportinstructor. 
  Step A-Way.   Recreatiedomein 
Blaarmeersen. Zuiderlaan 5. 
9000 GENT.    0494 305 328  .   
Corry.vandenbroeke@pandora.
be   - www.stepAway.be  
  [C]  [OV]   Nordic Walking Easy.   
5/9 tot 25/6.   14u-15u.   Voor elk-
een die kampt met een fysieke 
beperking  door ziekte. In deze 
lessen werken we op een rustig 
niveau aan de conditie.   Corry 
Vandenbroeke  , Sportinstruc-
tor.   Step A-Way.   Recreatiedo-
mein Blaarmeersen. Zuiderlaan 
5. 9000 GENT.    0494 305 328  .   
Corry.vandenbroeke@pandora.
be   - www.stepAway.be  

  Wellness  

  [W]  [BT]   Herbronningsvakan-
tie: Baden in de Levensstroom.   
12 tot 17/7.     6-daagse herbron-

ningsvakantie waarin dans-, 
water- en klankrituelen worden 
afgewisseld met tijd om te drijven 
in warm zuiverend water.   Aern-
oudt Knecht, Els Van Son-
hoven  .     Wellnesspark Toskana 
Therme. Wunderwaldstraße 2a. 
D-99518 BAD SULZA.Duitsland.     
0479 423 411  .   aernoudt@tran-
cedans.net   - www.trancedans.
net/aqua   Taal v.d. workshop is 
Nederlands.  

  Yoga  

  [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 Pa-
welec.   3010 KESSEL-LO (LEU-
VEN).    0473 934 803  .   www.
ShantiYogaFlow.be  
  [W]  [AN]   Okido yoga trainings-
week.   10 tot 16/7.   19u30-14u. 
  Voor al wie zoekt naar de kracht 
om te veranderen, voor de 
moedigen die er iets van willen 
maken, voor de angstigen die 
een nieuwe drive willen vinden.. 
  Marc Vervecken, Mia Baets, 
Inge Vantilt  .   Internationale Shi-
atsu School.   Schippersschool 
‘Rijkstehuis’. Thonetlaan 106. 
2050 ANTWERPEN LO.    03 
309 17 02  .   info@iss-shiatsu.eu   
- www.iss-shiatsu.eu  
  [C]  [AN]   Terug in contact met 
jezelf.   Elke ma. avond.   20u-21u. 
  Jouw unieke IK; voel je prachtig 
lichaam, je gedachten/ gevoe-
lens,... gewoon zijn! (H)eerlijk. 
  Els Claessen  .   Something Els. 
  Meierend 4. 2470 RETIE.    0497 
921 254  .   somethingels.claes-
sen@googlemail.com   - www.
somethingels-claessen.be  
  [W]  [OV]   Iyengar Yoga: Ach-
terwaartse buigingen.     10u-
13u.   Achterwaartse buigingen 
hebben een verruimend en 
stimulerend effect op lichaam 
en geest.       Yoga-On-Call.   Ou-
descheldestraat 14-16. 9000 
GENT.    0494 123 134  .   www.
yoga-on-call.be  

Jouw logo hier? 
Dat kan vanaf 35 euro!

www.agendaplus.be/adverteren
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  [C]  [WV]   Yoga-op-het-strand!   
12/7, 14/7, 19/7, 21/7, 26/7, 
28/7, 2/8, 4/8, 9/8, 11/8, 16/8, 
18/8, 23/8, 25/8 of 30/8.   19u-
20u30.   Neem matje en/of de-
kentje mee.   Ingrid Meesens, 
Raphaël Claessens, Bart De-
nys  .   Leef-Voel-Groei.   Strand, 
ter hoogte van de ‘Windhaan’. 
Zeedijk. 8420 DE HAAN.    059 
50 41 47 - 0495 229 850  .   info@
leefvoelgroei.com  
  [W]  [BT]   Yoga-zomer-week in 
Zuid-Frankrijk.   van 16 tot 23/7. 
    In een schitterend landhuis a/d 
voet van de Pyreneeën, in de 
leefwereld van de Katharen, 
leven van yoga, natuurvoeding, 
eenvoud en stilte....   Els So-
mers  .     Katharenstreek; niet ver 
van Carcassonne. FR-11343 
ST-GAUDERIC.   03 354 33 43 
- 0474 642 868  .   elssomers@
hotmail.com  
  [W]  [OV]   Iyengar Yoga met 
touwen.   17/7.   10u-12u.   We 
gebruiken touwen om houdin-
gen te ondersteunen: deze 
verfrissende benadering maakt 
asana’s toegankelijker.       Yoga-
On-Call.   Oudescheldestraat 14-
16. 9000 GENT.    0487 103 457  .   
www.yoga-on-call.be  
  [C]  [AN]   Okido yoga trainings-
week.   24 tot 30/7.   19u30-14u. 
  Voor al wie zoekt naar de kracht 
om te veranderen, voor de moe-
digen die er iets van willen ma-
ken, voor de angstigen die een 
nieuwe drive willen vinden.   Marc 
Vervecken, Mia Baets, Inge 
Vantilt  .   Internationale Shiatsu 
School.   ‘Rijkstehuis’. Thonet-
laan 106. 2050 ANTWERPEN 
LO.    03 309 17 02  .   info@iss-shi-
atsu.eu   - www.iss-shiatsu.eu  
  [W]  [OV]   Iyengar yogawork-
shop voor vrouwen.   24/7.   10u-
13u.   Yoga voor het vrouwelijk 
lichaam, menstruatie, zwan-
gerschap, de overgang, emo-
tionele stabiliteit.   Eva Kamala 
Rodenburg  .   Yoga-On-Call. 
  Oudescheldestraat 14-16. 9000 
GENT.    0487 103 457  .   info@
yoga-on-call.be   - www.yoga-on-
call.be  
  [W]  [VB]   Crea Yoga stage ‘Cir-
cusyoga ...   10 tot 12/8, van 
15 tot 19/8 of van 22 tot 26/8. 
  10u-16u.   Crea yoga stage in de 
zomervakantie. Voor kleuters 

4-5 jaar (10-12/8) en voor kids 
6-12 jaar (15-19/8 of 22-26/8). 
  Leen Demeulenaere  .     Kreaka-
tau vzw. Putstraat 4. 3060 
KORBEEK-DIJLE.   0485 020 
520  .   admin@kreakatau.be   - 
www.kreakatau.be  

  [W]  [WV]   Kinderyoga Zo-
merweek.   16 tot 19/8.   9u-
16u.   Elke dag een spannend 
yoga-avontuur in het magisch 
kabouterland, het kriebeldie-
reneiland en het feest van rid-
ders en jonkvrouwen.   Annelies 
Vandewiele, Emmy Wyseur  . 
  Souldance.   Overheulestraat 
237. 8560 MOORSELE.    056 
44 47 96  .   info@souldance.be  
  [W]  [WV]   Kids-parents yoga-
weekend.   26 tot 28/8.     Hoe kan 
je de zomervakantie beter afslui-
ten dan samen met je kinderen? 
Nog even mogen een innige ver-
binding maken met je gezin voor 
alles weer moét!       Sampoorna 
Yoga Belgium.   Magdalenastraat 
9. 8200 BRUGGE.    050 68 73 
29  .   info@sampoorna-yoga.be   - 
www.sampoorna-yoga.be  
  [C]  [OV]   Dru Yoga Basiscur-
sus.   4/9, 30/10, 13/11 en 4/12. 
  9u30-18u.   Een praktijkgerichte 
training van 4 zondagen:energy 
block releases, asana’s, prana-
yama, visualisatie, affirmatie, 
diepe ontspanning, de kracht 
van het hart.       Dru Netherlands. 
  Blauwe Poort. Collegebaan 55. 
9090 MELLE.    0488 480 044  .   
druyoga@telenet.be   - www.
druyoga.be  
  [W]  [AN]   Terug in contact met 
jezelf!   5/9 tot 21/11.   20u-21u. 
  (H)eerlijk; ademhalingsoefenin-
gen = energietoevoer/ asana’s = 
stimulatie energiebanen/ medi-
tatie = ontspanning => jezelf zijn! 
Reeks van 10 weken.   Els Clae-
ssen  .   Something Els.   Meierend 
4. 2470 RETIE.    0497 921 254  .   
www.somethingels-claessen.
be somethingels.claessen@
googlemail.com   -   
    [W]  [WV]   Taoyin yoga.   5/9 en 
12/9.   19u-20u15.   Zachte vorm 

van yoga die het lichaam ver-
soepelt en de geest tot rust 
brengt.   Dominique Respens  . 
    Levensboomschool. Bruynings-
traat 56B. 8500 KORTRIJK.    056 
21 02 92  .   dominique.respens@
gmail.com   - www.4dimkortrijk.
be  

  Zang & stem  

  [C]  [BT]   Zingen in de Katha-
renstreek (Frankrijk).   22 tot 
31/7.     Zangreis in het voetspoor 
van de troubadours. We zingen 
op een aantal mystieke plaatsen 
die de magie van de Katharen-
streek uitademen.   Els Cuypers  , 
zangcoach.   Magical Tours. 
  Frankrijk.     0031 555 427 443  .   
www.magicaltours-vakantie.nl  
  [W]  [BR]   Introductie.   5/8. 
  20u-22u.   Laat je stem gaan. 
Voor wie zijn of haar stem be-
ter wil leren kennen..   Ann 
Depoorter  .   Praktijk voor psy-
chotherapie en stemervarings-
werk.   K. Cardijnplantsoen. 
1020 LAKEN.    0476 678 963  .   
ann.depoorter@gmail.com   - 
anndepoorter.blogspot.com  
  [W]  [WA]   Boventonen... (sa-
men)smelten in hemelse 
klanken - Adagio.   11 tot 14/8. 
  9u30-18u.   Je zingen van boven-
tonen en gewaarwordingen nog 
meer verfijnen... Voor hen die 
hun boventonen al te vriend(in) 
hebben.   Cantavita Katelijn 
Vanhoutte  , zangtherapeute. 
    La Martinette - Fréderic Sepul-
chre. Rue Louis Banneux, 65. 
5580 ROCHEFORT.    055 31 
37 85 - 0476 383 051  .   katelijn-
vanhoutte@cantavita.be   - www.
cantavita.be  

  Zuiveren & beschermen  

  [W]  [AN]   Bescherming tegen 
en transformatie van onge-
wenste energieën.   16/7.     Om 
ons te beschermen tegen belas-
tende energieën en om reeds 
aanwezige ongewenste ener-
gieën te verwijderen en te trans-
formeren.       Oost West Centrum. 
  Van Schoonbekestraat 148. 
2018 ANTWERPEN.    03 230 13 
82  .   www.owc.be  
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Wat gebeurt er 
als ik dood ga? 
Henk Coudenys
Een boekje voor jong en oud, 
waarin op een heel duidelijke 
manier wordt samengevat wat we 
meemaken als we sterven.  Als 
basis voor de inhoud dienden de 
honderden verslagen van bijna-
doodervaringen die de voorbije 
decennia werden gepubliceerd.  
Aangevuld met informatie uit de 
reïncarnatie- en regressietherapie.
[84 p. Info: www.henkcoudenys.be]

Heerlijk puur
Bioforum Vlaanderen
Duurder?  Lekkerder?  Gezonder?  
Of alleen beter voor het milieu? 
Er bestaan weinig discussies waar-
rond nog zo veel vraagtekens 
hangen als rond die over biologi-
sche voeding.  Het werd dan ook 
hoog tijd om voor eens en altijd 
de vooroordelen rond 'bio' van de 
baan te vegen.  In dit boek wordt, 
wars van alle wolligheid, klaar en 
duidelijk de vergelijking gemaakt 
met niet-biologisch eten, en hel-
der uitgelegd waar nu precies 
die pure, volle smaak van biolo-
gisch geteelde groenten vandaan 
komt, waarom bio niet per se 
duurder is en hoe je aan de slag 
kan gaan met biologische ingre-
diënten. Om je definitief over 
de bio-streep te trekken, wordt 
deze bio-bijbel aangevuld met 
maar liefst 70 aantrekkelijke bio-
recepten. To bio or not to bio, 
that's the question.  Wij zijn alvast 
overtuigd van het antwoord!
[Borgerhoff & Lamberigts - 208 
p. - 24,95 euro] Verkrijgbaar in 
de natuurwinkel. Verkooppunten op 
www.biomijnnatuur.be

lezen

Wijsheid - De mooiste
interviews uit Happinez

Non*Fish*A*Li*Cious, 
heerlijk zonder vis!
Lisette Kreischer
Het langverwachte visvervangende kook-
boek, Non*Fish*A*Li*Cious, dat door  
veggiekok en trend-watcher Lisette 
Kreischer in opdracht van The Sea First 
Foundation ontwikkeld werd is nu te verkrij-
gen. Een kookboek met 50 heerlijke, visver-
vangende, gerechten op plantaardige basis, 
onder het motto: 'De smaak van de zee, 
maar dan zonder vis!'. Het boek is hét ant-
woord op de vraag hoe we als consument 
de oceanen kunnen beschermen. Te koop 
via o.a. EVA vzw. Info: www.evavzw.be

Het tijdschrift happinez heeft de 
afgelopen jaren veel moderne wij-
zen en authentieke denkers geïnter-
viewd. Mannen en vrouwen die de 
wereld een inspirerende boodschap 
brengen door hun boeken, films of 
voordrachten. Omdat het verhalen 
zijn vol tijdloze wijsheid, verschijnt nu 
deze selectie in boekvorm. Wijsheid 
bevat tweeëntwintig interviews met 
bekende en misschien iets minder 
bekende mensen. Het zijn interviews 
die u blijven raken en steeds weer 
nieuwe inzichten aanreiken.
[Archipel - 186 p. - 18,95 euro] 



 wist je dat? onderzoek
«Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.»

[Albert Einstein]

Volgens Greenpeace gebruikt speelgoed-
fabrikant Mattel hout uit bedreigde regen-
wouden voor het maken van verpakkingen. 
In hun nieuwe campagne beëindigt Ken 
zijn relatie met Barbie omdat zij ontbos-
sing zou steunen. Greenpeace-activisten 
beklommen het hoofdkantoor van Mattel 
en bevestigden daar een spandoek met 
de afbeelding van een boze Ken onder 
de slogan 'Barbie: Het is uit. Ik wil geen 
vriendin die met ontbossing bezig is.' De 
actie volgt op een rapport van Greenpeace 
waarin ze claimt dat Mattel papier inkoopt 
bij Asian Pulp & Paper, een bedrijf dat ille-
gaal regenwouden in Indonesië kapt voor 
houthandel. Greenpeace richt haar cam-
pagne op Mattel – de grootste speel-
goedfabrikant ter wereld – maar 
beschuldigt ook andere fabri-
kanten van het steunen van 
illegale houtkap. Op de site 
van de milieuorganisatie kun-
nen bezoekers mailen naar 
Mattel met een verzoek om 
de illegale houtkap te stoppen. 
www.greenpeace.be/barbie

Lokerse Feesten vleesvrij

Greenpeace 
richt pijlen op Barbie

In België wordt ongeveer 65.000 hectare 
landbouwgrond met aardappelen beteeld. 
Meer dan de helft van dit areaal wordt 
beteeld met de variëteit Bintje. Eén groot 
nadeel: de Bintjes scoren zeer slecht op vlak 
van plaaggevoeligheid. Om toch de nodige 
opbrengst te halen, moet een gangbare boer 
wekelijks sproeien. De Toluca-aardappelen 
hebben via biologische veredeling resis-
tentie verkregen tegen de aardappelplaag. 
Ze bestaan dus al, de superaardappelen...
Het ontwikkelen van een ggo-aardappel is 
enkel symptoombestrijding om een ano-
nieme, grootschalige landbouw in stand te 
houden. Een landbouw van monoculturen, 
te lage prijzen en bodemverwaarlozing die 
geen respect heeft voor de boeren en 
hun vakmanschap. We moeten streven naar 
landbouw met diversiteit aan gewassen, een 
gezonde, vruchtbare bodem en duurzame 
ondernemers. [Bron: www.dirkpeeters.info]

De superaardappel bestaat al!

Op een studiedag rond het gebruik van 
kemp in de voeding verklaarde de FOD 
Volksgezondheid dat elke producent die 
kan aantonen dat zijn product minder dan 
10 (voor olie), 5 (voor zaad) of 0,2 (andere 
afgeleide producten) milligram aan THC per 
kilogram bevat, een toelating tot productie 
krijgt. De eerste legale cannabisburgers lig-
gen al in de rekken van de natuurwinkels. 
Het gaat om drugsvrije voeding, zonder of 
met zo weinig mogelijk THC, de psychoac-
tieve stof in cannabis. De cannabisburgers 
zijn vleesvervangers en een symbool voor 
wat hennep te bieden heeft aan de ecokeu-
ken. De cannabisburgers zijn van het merk 
hemp-food, dat ook andere kempvoeding 
aanbiedt zoals olie, thee, gepelde zaden en 
koekjes. [Bron: Het Laatste Nieuws]

Cannabisburgers te koop
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Op 4 augustus 
vindt tijdens de 

Lokerse Feesten 
een veggiedag 
plaats. Dat was 
de  eis van de 
Britse zanger 

Morrissey, die 
na lang aandrin-

gen bereid werd 
gevonden een solo-

concert te geven op de Lokerse Feesten. 
Morrissey is een dierenrechtenactivist en 
sinds zijn elfde een verstokt vegetariër. Hij 
wou naar Lokeren komen, op voorwaar-
de dat de braadworsten, hamburgers en 
Lokerse paardenworsten van het terrein 
verdwenen. Morrissey stapte in 2009 van 
het podium tijdens het Coachellafestival in 
Californië, omdat hij de barbecuegeur niet 
te harden vond. Eén festivaldag op de tien 
vegetarisch blijven is  volgens de organisa-
toren van het festival geen ramp.' Buiten het 
terrein mogen de voedselstalletjes overigens 
blijven staan. [Bron: De Standaard]
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Gsm is wél schadelijk

Belg slikt het meest pillen

In de wetenschap is het al lang geweten dat 
borstkankerscreening kwakzalverij is. Dat 
zei epidemioloog Luc Bonneux onlangs op 
Kanaal Z. De informatie die de Vlaamse 
overheid geeft is volgens hem bedrieglijk. 
Zo wordt aan vrouwen boven de 50 beloofd 
dat in 70 % van de gevallen een borstbe-
sparende operatie kan uitgevoerd worden 
in plaats van een volledige verwijdering van 
de borst. Dat is complete 
nonsens. Vrouwen wor-
den behandeld voor een 
ziekte die ze niet hebben. 
Bovendien is screening 
heel duur, in verhou-

ding tot het resultaat. 
Zo moet je 5.000 

mammografieën maken om 1 sterf-
geval te voorkomen. Als je je 25 jaar 
laat screenen op borstkanker, dan 

neemt de kans op sterfte slechts met 
0,2 procent af. Je hebt ook 2 % kans dat 

men een tumor bij je zou ontdekken die je 
anders niet ontdekt zou hebben. Bovendien: 
van die 2 % tumoren die ontdekt worden is 
een derde een kankergezwel waarvan men 
niet weet of dat het gezwel echt problema-
tisch zal worden. Met andere woorden, er 
worden dus heel wat vrouwen behandeld 
met chemotherapie, bestraald enzovoort, 
die perfect gezond zijn. [Bron:  Knack]

Volgens een studie van de  Journal of 
the American Medical 
Association is het eer-
ste onomstotelijk 
bewijs gevonden 
voor een effect 
van gsm-stralen op 
de werking van de 
hersenen. Ook de 
Wereldgezondheids-
organisatie (WGO) erkent 
nu dat het gebruik van gsm's "mogelijk 
toch kankerverwekkend" is voor de mens. 
Studies zouden aantonen dat regelmatig 
gsm-gebruik een ernstig verhoogd risico 
op hersenkanker veroorzaakt. De WGO is 
bovendien een erg voorzichtige organisatie 
in uitspraken over dergelijke gezondheids-
effecten. [Bron:  Knack]

In België worden drie keer zoveel slaap- en 
kalmeermiddelen gebruikt als in verge-
lijkbare Europese landen. Dat blijkt uit de 
'Sociale Staat van Vlaanderen', een rap-
port in opdracht van de Vlaamse regering. 
Wat het gebruik van slaappillen betreft, 
is ons land zowat wereldrecordhouder. 
Het grote gebruik heeft te maken met 
werkdruk en slaapproblemen. Bij mensen 
tussen de 45 en 59 jaar is de d r u k 
het hoogst. Slechts twee 
op de drie Belgen in die 
leeftijdscategorie geeft 
aan goed te slapen.
De Belg slaapt minder 
goed dan de inwoners 
van andere Europese 
landen zoals Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk. Maar dat verklaart 
het grote gebruik van slaapmiddelen 
niet. De houding van de arts en de 
patiënt die pillen normaal vinden, is wel 
doorslaggevend. Bijna iedereen vindt het 
normaal dat de helft van zijn omgeving 
slaappillen neemt... [Bron: De Standaard]

Borstkankerscreening 
is puur bedrog

Samsung werkt aan 'geur-tv'
Onderzoekers van de Universiteit van 
Californië werken samen met onder-
zoekers van Samsung om 'geurtelevisie' 
mogelijk te maken. Geur-tv werkt met 
een module die 10.000 verschillende geu-
ren kan produceren. Met de techniek 
kan een geur worden verspreid als de 
gebruiker iets aan het bekijken is. De 
module achter op een tv heeft op elk 
van twee assen honderd geuren, waar-
door in totaal 10.000 verschillende geur-
combinaties kunnen worden verspreid. 
Tv-makers kunnen de module in televisies 
activeren, en daardoor een bepaalde geur 
verspreiden. Zo zou bij een filmscène in 
een Italiaans restaurant een pizzageur uit 
de tv kunnen komen. De volgende stap 
in het onderzoek is het ontwikkelen van 
een werkend prototype. Voorlopig kan de 
module alleen vooraf ingestelde geuren 
verspreiden, wat het lastig maakt om een 
nieuw geurtje te proberen bij reclame 
daarvoor. [Bron:  tweakers.net]
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  Herstel in evenwicht met de 
Natuur.   Een kruisbestuiving tus-
sen hedendaagse wetenschap-
pelijke inzichten, therapeutische 
modellen en pré-moderne le-
vensbeschouwingen uit traditi-
onele wijsheidsculturen. Anima 
Mundi. 0477 472 025 - www.
animamundi.be  

 Gezondheid 

  Heeft uw hond, kat, paard,... 
gedrags- of fysieke proble-
men?   Staan er grote veran-
deringen op til? Weet u zich er 
geen raad meer mee? Kiowa 
kan als dierencommunicator 
mogelijk hulp bieden, de pro-
blemen verduidelijken en in vele 
situaties verbetering brengen. 
Meer info via www.kiowa.be of 
bel 0499 136 167  
  Voedingsbegeleiding.   Ik bege-
leid je naar een, voor jouw op het 
lijf geschreven, voedingspatroon. 
Je kan bij mij terecht bij specifie-
ke klachten of om gezonder te 
eten. Sabine Martens. Centrum 
Voor Gezond Leven. Hoefijzer-
laan 58. 8000 Brugge. 0474 687 
757. info@sabinemartens.be - 
www.sabinemartens.be  

 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  

 Persoonlijke ontwikkeling 

  Aanraken, raken en geraakt 
worden.   Opleiding in België 
en Ndl.: www.destroming.com. 
Netwerk van Integratieve mas-
seurs: www.i-massage.be.  
  Munay-Ki inwijdingen te Has-
selt.   De Munay-Ki is een op-
eenvolging van negen transmis-

sies verdeeld 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  
  Emotioneel uit balans?   Dan 
is Persoonlijke Coaching iets 
voor jou. Jij creëert evenwicht 
in je denken, voelen en hande-
len. Herlinde Aerts 011 35 23 25 
info@ppcherlinde.net  

 Te huur 

  Op zoek naar een mooie 
ruimte voor uw praktijk, 
workshop, vergadering in 
het Mechelse?   Wij bieden ver-
schillende ruimten aan gelegen 
in een zeer authentiek kader van 
een voormalig schooltje. Elke 
ruimte heeft zijn eigen, unieke 
sfeer en is zeer rustig gelegen. 
info@anubhuti.be  

 Therapeutische massages 

  Mindful massage.   Verwen je li-
chaam en geest door je mindful 
te laten masseren!  Een Mindful-
ness massage kan op aanvraag 
en reservatie geboekt worden 
bij Petra Demey & Anniek Jans-
sens. IAM Instituut. Steenstraat 
25. 9070 Destelbergen. 0494 
946 060 petra@aandacht.be  
  Tantrische initiatiemassage. 
  Ontdek deze uitzonderlijke mas-
sage in een zacht en respectvol 
kader. Voor singels en koppels. 
info: www.terra-luminosa.com  

 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  

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.

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 
tel 03 321 97 04  

  Transformatie coach 2 jarige 
opleiding.   Je kan je vanaf nu 
inschrijven. Voor info dagen en 
meer info: 0497 223 823 - www.
script-as-methode.com.  
  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 42 41 
62. eenheidtriveni@yahoo.com. 
Regio Waregem.  
  School voor Psychospiri-
tueel werk.   Training in Psy-
chospiritueel werk jaargang 
2011 - 2012. Een reis in, met 
en doorheen jouw Essentie. 
Start 29 september 2011. www.
psychospiritueelwerk.com  

zoekertjes

De redactie is niet verantwoordelijk 

zoekertjes

lichaamsgerichte psychotherapie
cranio-sacraal therapie

www.christaherkes.be
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zoekertjes

  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 
oktober 2011. Je kan hem berei-
ken door te bellen naar 0475 841 
047 of via mantika@mantika.com

 Vacature 

Gezocht: vertegenwoordi-
ger professionele organische 
cosmetica in België. Kijk op 
www.keratene.be/agendaplus  

 Vakantie 

  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  
  Radhadesh, Spiritueel India 
in de Ardennen.   Rondleidin-
gen door ons kasteel. Oosterse 
kunst. Veg. restaurant. Bos. 
Overnachting mog. Tel: 086 32 
29 26. krsna.tour@pamho.net. 
www.Radhadesh.com  
  Voyages and More.   Op reis in 
de kleur van uw hart in alle vrijheid 
of met diepgang. Tel 013 46 18 63 
www.voyagesandmore.be Creating 
memorable moments together.  
  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  

  “De Himalaya zoals het is” 
een reis in Nepal.   Cultuur, wan-
delingen in de prachtige natuur, 
yoga in de ochtend en les van 
Boeddhistisch meester. Een reis 
met authentieke belevingen en 
echt genieten van adembene-
mende zichten op ‘het dak van de 
wereld’.  www.anubhuti.be  

 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.  

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

 Workshop - Voordracht 

Workshops / coaching met 
SAM / imagoconsulent.   Al 
schrijvend, kleurend ontdek je 
hoe bevrijdend SAM-therapie 
werkt. Leef je leven waarvoor jij 
gekozen hebt. Vind evenwicht 
en vreugde laat los. Vzw Ambi-
ente. Ingrid Dias. Regentiestraat 
5. 9190 Stekene. 0470 044 359. 
i.dias@fulladsl.be
Intuïtief werken met Chryso-
light elixirs.   Tijdens deze work-
shop leer je op een leuke en in-
tuïtieve manier werken met de 
Chrysolight Edelsteen remedies. 
Meer info: www.stitchandstone.
be - 0476 560 488  

www.tachyon-aanbieding.eu
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