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Boeiend leek het me wel om deze uitdaging aan te gaan 
als nieuwe hoofdredacteur. Beducht ook om te veel hooi 

op mijn vork te nemen. Maar het leven geeft soms uitdagin-
gen die de moeite waard zijn om de tanden in te zetten. Al 
was het maar omdat Agenda Plus zo'n trouw lezerspubliek 
heeft en zijn plaats onder de zon verdient.

We trappen af met een nummer gewijd aan, jawel gezonde 
voeding waarin het woordje "zon" vervat zit. De kinderen 
krijgen onze aandacht deze maand via een kort interview 
met Magdalena Troch, auteur van het boek "Gezond 
Groeien" (zie pagina 12).

De belangstelling groeit ook voor fytotherapie, die zijn 
sporen al lang heeft verdiend en nu wereldwijd de vruchten 
begint te rapen. EU-verordening nr 432/2012 windt er geen 
doekjes rond wat voedingssupplementen betreft: slechts 
222 claims zijn officiëel toegestaan op straffe van torenhoge 
boetes. Kafka komt dan ook om de hoek kijken. Absurd, 
omdat u, beste lezer slechts één kans op 65 miljoen maakt 
om ziek te worden van een voedingssupplement. Google 
"Codex Alimentarius" en u komt de beweegreden te weten 
van de betutteling vanwege Europa.

Veel leesplezier en graag tot volgende maand!

voorwoord
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Europese verordening 
n°432/2012 liegt er niet 
om. Als blogger, gezond-
heidsjournalist  of uitgever 
dien je op je tellen te pas-
sen als je voedingssupple-

menten allerlei positieve 
werkingen gaat toedichten. 

Het EFSA heeft voortaan 222 
toegestane gezondheidsclaims, 

een selectie uit 15.000 aanvragen 
om erkenning. Schrijf je een artikel over 
een bepaald voedingssuplement en is 
er verderop een advertentie te zien van 
datzelfde kleinood pas je beter  
op je tellen  want er hangt 
misschien een boete 
boven je hoofd van 
30.000 euro. Wat voor 
de enen over de veilig-
heid van de consument 
gaat is voor de anderen 
een verdere beknotting 
van vrije meningsuiting. 
Wat veiligheid betreft: er 
is één kans op 65 miljoen(!) 
dat je sterft aan de inname van 
een vitamientje. Kwestie van alles 
in perspectief te zien. Het een en ander is 
gevolg van de Codex Alimentarius, in het 
leven geroepen door de Verenigde Naties 
in 1962, na intense lobbying door de far-
maceutische multinationals. (red)

Recht op vrije menings-
uiting onder druk

Het rapport van de Zwitserse overheid over homeopathische geneeskunde, ver-
tegenwoordigt de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die 

ooit door een regering tot stand is gekomen en werd recentelijk in boekvorm 
gepubliceerd. Dit voor een doorbraak zorgende rapport bevestigde dat de 

homeopathische geneeskunde zowel efficiënt, als voordelig is en dat de 
homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering 
opgenomen kunnen worden. 

Zwitserse overheid erkent homeopathie

Becel wint Gouden 
Windei 2012
Het Gouden Windei wordt 
jaarlijks uitgereikt aan het 
product dat 19.000 con-
sumenten het meest mis-
leidend vinden. Het is een 
initiatief van Foodwatch.nl. 
voor 2012 ging de prijs naar 
het product "Becel  Activ" van de 
multinational Unilever. Het bedrijf 
weigerde de prijs te ontvangen en dit 
voor de tweede keer, want ook in 2011 
viel het bedrijf in de prijzen. Volgens 
Foodwatch is Unilever niet de enige produ-

cent die consumenten bewust om de 
tuin leidt. Bij zeker 30 procent van 

alle voedingsproducten is sprake 
van grove misleiding.
Foodwatch is een groeiende 
Nederlandse consumentenorga-

nisatie die controleert of de vlag 
de lading dekt. Zij onderzoekt 

publiciteit -en marketingcampagnes 
van de voedingsindustrie op hun 
waarheidsgehalte.

Op 17 december 2012 startte 
Foodwatch trouwens een rechtsgeding 

tegen Unilever betreffende het product 
"Becel Activ".
Bron: Foodwatch.nl 

'Zeg niet wat je gaat doen, maar doe het!'
[Anoniem]
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Voeding is in. Ja, voeding is in en nog 
niet zo’n klein beetje. Het gaat hier  

natuurlijk niet over de slaapverwekkende  
kookprogramma’s op menig tv-kanaal 
maar over een regelrechte revolutie in 
eetland. En wie gaat daar voordeel uit ha-
len? U en ik  en zeker niet die industrieën 
en beroepen die er voordeel uit halen dat 
mensen ziek worden en blijven. Gezond-
heid troef en niet in het minst voor de 
toekomstige generaties. Want meer en 
meer studies tonen aan dat kinderziektes 
en abnormaal gedrag voor een flink stuk 
gelinkt zijn  aan voeding en voedingsge-
woontes. 

Voedingsdriehoek in vraag 

Enkele maanden geleden kwam het boek 
“De voedselzandloper” uit van Dr. Kris Ver-
burgh en het hek was van de dam. Ge-
vestigde wetenschapsbastions zoals de 
Universiteit van Antwerpen (UIA) en de Ka-

'Steeds meer en meer mensen 
worden zich bewust van de grote 

invloed  van voeding op niet 
alleen het menselijk lichaam an 

sich maar ook de emoties en het 
geestelijk welzijn. Talloze studies 

hebben al  bijvoorbeeld uitgewe-
zen dat geraffineerde suiker niet 

alleen een vernietigende werking 
heeft  op onze energiehuishou-

ding, maar ook onze hersens.  
Deze laatste sturen ook emoties 

aan. Er schijnt ook een link te zijn 
tussen junkfood en agressief 

gedrag.  Meer vitamines in 
gevangenissen zorgen voor 

een betere levensfeer. 

hoofdartikel

Een nieuwe wetenschap?

Voeding Voeding 
en gedragen gedrag
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Heb je het moeilijk door je werksituatie?
Doorbreek de impasse en negatieve spiraal.

Laat emotionele ballast los en spreid je vleugels.

Ga van emotionele klacht naar authentieke kracht.

Annick Ottenburgs

Professionele Coach

Expert Emotiemanagement

0474 87 51 29

www.happywork.be
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gen een hoger concentratievermogen en 
scoorden beter op hun tests.  De Ameri-
kaanse dokter Alex Richardson verwoord-
de het op een andere manier: “they are 
what you feed them”!

Kleine letters op verpakking 

Het is dus uitkijken geblazen  wanneer we 
gaan winkelen, soms zelf letterlijk door 
een goed leesbril mee te nemen want 
de verplichte ingrediëntenlijst is soms 
zo klein geschreven dat je na een rondje 
winkelen een dijk van een migraine kan 
krijgen. Letters en vooral nummers zijn 
van belang. We spreken hier  natuurlijk 

over E-nummers of het door de Europese 
commissie geijkt systeem om additieven 
te catalogeren. We spreken hier over 
kleurstoffen, bewaarmiddelen, zuurte-
regelaars, antiklontermiddelen, glans-
middelen, antischuimmiddelen en ga zo 
maar door. Er zijn maar weinig additieven 
die bij nader onderzoek écht als koosjer 
-excusez nous le mot-kunnen worden aan-
geduid . Dit althans volgens onderzoekers 
Carine Couget en Will Jansen . Dit is toch 
wel verwonderlijk want de doorsnee bur-
ger verwacht dat voeding en voedingsad-
ditieven goed, zelf doorgedreven goed 
zouden worden gecontroleerd door de 

tholieke Universiteit van Leuven (KUL) kwa-
men als het ware uit hun zelfgenoegzame  
winterslaap gekropen  toen voormelde 
boek de kaap van 100.000 verkochte 
exemplaren dreigde te halen. Wat bleek? 
Vele heilige huisjes werden onderuit ge-
haald door de schrijver, een jonge dokter, 
afgestudeerd cum laude aan een van die-
zelfde bastions. Wat beweerde dat jonge  
geweld? Melk is niet goed en aardappe-
len of pasta’s  zijn ook niet echt nodig. En 
daarbij haalde hij maar meteen de bijna 
heilige voedseldriehoek onderuit. Resul-
taat: de spreekwoordelijke brandstapel  
werd klaargemaakt door enkele eminente 
professoren via diverse media.
Dus ja, een revolutie is 
aan de gang en voor ons 
kan deze niet ver genoeg 
gaan!

Voeding  
en gedrag 

Dat er tussen de kwali-
teit van voeding en het 
gedrag van mensen een 
oorzaak-gevolgmecha-
nisme terug te vinden is 
blijkt nu meer en meer. 
We spreken hier niet al-
leen over de experimen-
ten van bijvoorbeeld Dr. 
Bernard Gesh  in de ge-
vangenissen  met multivitamines en u 
bent waarschijnlijk ook wel op de hoogte 
van onderzoeken betreffende de relatie 
van  geraffineerde suiker en het hyperac-
tieve gedrag van kinderen door Dr. Lidy 
Pelzer in Nederland. Ook psychologisch 
onderzoek gaf aan dat er een grote relatie 
is tussen ons emotioneel huishouden en 
al het lekkers waarmee we ons zelf ver-
wennen. Verschillende scholen in Vlaan-
deren maar vooral Nederland haalden 
de frisdranken en snoepautomaten weg 
en vervingen deze  door gezonde snacks 
en water of  fruitsap. Gevolg: veel minder 
agressiviteit op school. De leerlingen kre-
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onder ons: de kinderen? Biotechnologie 
is het patenteren van de natuur en dat is 
natuurlijk big business. Met geld verdie-
nen is niets verkeerd ,alleen niet ten koste 
van onze en uw gezondheid. De ratten 
die deelnamen aan het wijd en zijd ver-
spreide onderzoek van de Franse profes-
sor Séralini kunnen er van meespreken. 
Wat zegt ons gezond boerenverstand 
hierover? Ons natte vinger in de lucht? 
staat u bij het krieken van de ochtend op 
en zegt u bij uzelf: vandaag ga ik wat ge-
modificeerde patatjes klaar maken? Uiter-
aard hebben we het hier niet over het ver-
edelen van gewassen zoals al duizenden 
jaren door knoestige en hardwerkende 
landbouwers wordt verricht.

Veggie is cool 

Dankzij de inspanningen van de vzw EVA 
wordt het eten van vlees meer en meer in 
vraag gesteld. Dat is al een hele…kluif. De 
doorsnee Vlaming bevindt zich al wel eens 
in een frituur met het water in de mond 
denkend aan een sappige curryworst of 
een romig stoofvleessausje bij zijn portie 
frieten. Diezelfde doorsnee Vlaming pak 
je ook niet zo snel zijn biefstuk af. En toch 
durven we een drastisch verminderen in 
het consumeren van vlees voorstellen. Al 
was het maar omdat we weten dat een 
geslacht dier gemiddeld 10.000 l water 
heeft verbruikt. Moeten we er echt aan 
toevoegen dat de 99% van deze dieren 
volgestouwd zitten met antibiotica en 
de onvermijdelijke hormonen? Ben je er 
als consument zeker van dat je geen ge-
kloond vlees op je bord krijgt?
Een kind heeft sowieso al vele uitdagin-
gen in zijn groeiproces. Is het dan nuttig 
om het te belasten met voeding die zijn 
immuunsysteem nog eens extra onder 
druk zet? Hormonen toedienen via (ook 
moreel) gecontamineerd vlees die de 
kans op allergieën maal vijf vergroot? 
Een dier dat naar de slachtbank wordt 
geleid weet dat. Ontegensprekelijk. Ze 
ruiken het bloed, het angstzweet van de 

officiële instanties? Wat vermelding op de 
verpakking betreft is er één uitgemaakte 
zaak met betrekking tot genetisch gema-
nipuleerde organismen (GGO’s): indien er 
minder dan 0,9% aanwezig is in het pro-
duct hoeft het niet te worden vermeld. Is 
dit geen vals gevoel van veiligheid geven 
aan de doorsnee consument? 
De EU reageert bij netelige vragen over 
deze kwesties met het standaard ant-
woord dat het steeds over kleine en niet-
grensoverschrijdende dosissen gaat. Wat 
men echter nog niet onderzocht heeft is 
het effect veroorzaakt door de combinatie 
van deze additieven. En met betrekking 
tot GGO’s kan men zich de vraag stellen 
of er zo iets bestaat als een klein  beetje 
zwanger zijn. Vooral met betrekking tot 
kinderen hebben we grote verantwoor-
delijkheid aangezien onze nakomelingen 
vier maal gevoeliger zijn dan wij volwas-
senen.

Het GGO-dilemma 

Over genetisch gemanipuleerde orga-
nismen is het laatste woord nog niet ge-
sproken. We herinneren ons nog wel de 
protestactie in 2011 door het Field Libe-
ration Front op een experimenteel ggo- 
aardappelveld in het Wetteren  waarbij 
onze Vlaamse Minister President Kris Pee-
ters er als de kippen bij was om 250.000 
euro van de belastingbetaler uit te trek-
ken om de schade, achteraf begroot op 
ongeveer 1000 euro, te herstellen en de 
actievoerders te demoniseren. Zelfs Euro-
parlementariër Bart Staes stond van het 
gedrag van Vlaanderens hoogste ambte-
naar  te kijken. Het illustreert alleen maar 
de grote belangen in deze activiteit die 
onder de noemer biotechnologie valt. 
In Vlaanderen is bio-tech goed voor 2, 1 
miljard euro omzet per jaar en vele dui-
zenden arbeidsplaatsen. De pro’s en con’s 
van genetisch gemanipuleerde (of gemo-
dificeerde) aardappelen of maïs vliegen je 
om de oren maar de ene hamvraag wordt 
vergeten: wat doet het met de zwakste 
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voor maaltijden, de kinderen betrek-
ken bij het klaarmaken en gezond eten. 
Cliché? Jazeker. Broodnodig? Absoluut!

Gezond? Bio! 

Ja , de keuze valt op biologische produc-
ten als we kiezen voor gezonde voeding. 
Dat is tot nader order de beste keuze die 
een ouder voor het kind en zichzelf kan 
maken. En meer en meer mensen zijn be-
reid die keuze te maken. In 2011 steeg de 
omzet in bioproducten in Europa tot 48 
miljard euro. Dat is een verschil van 4% 
ten opzichte van 2010. Is het trouwens 
niet absurd dat er zoiets bestaat als het 
label  “biovoeding”. Zou alle voeding niet 

biologisch van aard 
moeten zijn? Bio staat 
voor pesticidevrije 
kweek van groenten 
en fruit. Voor produc-
ten zonder additieven 
alhoewel de winke-
lende medemens 
nog steeds oplettend  
moet blijven als hij 
shopt. Ook in de na-
tuurwinkel.
In deze barre econo-
mische tijden echter 
komt het budgettaire 
aspect van bio al snel 

als tegenargument op 
tafel. Zijn biologische producten duurder? 
Ja. Verbruiken we evenveel bioproducten 
als “gewone” producten? Neen.
Vooral  moet er aandacht geschonken wor-
den aan suiker. Zero tolerantie voor alle 
geraffineerde suiker, zelfs rietsuiker en ver-
vang deze bijvoorbeeld door kokosbloem-
suiker of suiker van het lang door de Euro-
pese commissie verguisde Stevia plantje.
We sluiten af met het cliché; je bent wat 
je eet. Nooit geweten hoe dicht deze uit-
spraak bij de waarheid zat.

RVD © 2013
Bronnen: "De Voedselzandloper" K. Verburgh & 
"Gezond groeien" M. Troch.

dieren die hen zijn voorgegaan. Het re-
sultaat is dat in hun doodsangst giganti-
sche hoeveelheden adrenaline door hun 
aderen wordt gepompt dat achteraf in 
het dood karkas verzuurd. Laten we ons 
gezond verstand spreken als we kinderen 
van dit vlees laten eten?

Drukbezette ouders 
& drukke kinderen

Onze maatschappij is ziek en we weten 
dat. Alleen leven we nog altijd in een 
staat van ontkenning. Ziek, omdat we 
een dure hypotheek en een carrièredrang 
laten prevaleren op een evenwichtig en 
natuurlijk leven. Ziek, omdat we onze kin-
deren noodgedwon-
gen door anderen 
laten opvoeden of la-
ten we misschien het 
eufemisme “opvan-
gen” gebruiken.
De meeste kinde-
ren krijgen wegens 
tijdsgebrek of omdat 
papa of mama nog 
naar een vergadering 
of een of andere hob-
bybeoefening moet, 
een pizza met fake 
kaas, opgewarmd 
in de microgolfoven 
op het bord. Waarschijnlijk overgoten 
met cola-light  waarin het bedenkelijke 
additief aspartaam (E-951) in terug te 
vinden is. Als het geen pizza is ,dan zijn 
het waarschijnlijk diepvriesfrietjes met 
diepvriesworstjes. Klinkt dit bekend in de 
oren? Het eetritueel is een affaire die nu 
vlug-vlug moet worden afgehandeld of 
zelfs kijkend naar de buis moet worden 
afgehaspeld.
Is het dan verwonderlijk dat we onhan-
delbare kinderen krijgen? Ga eens praten 
met een kleuterjuf en luister naar  de evo-
lutie van de laatste vijftien jaar is met be-
trekking tot gedrag bij kleuters?
De oplossing is eenvoudig: tijd maken 
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Gezond Groeien?
Kort interview M.Troch

A+: Je hebt een boek ge-
schreven “Gezond Groei-
en”. Je behandelt daarin 
additieven maar je be-
weert ook dat suiker en 
melk extra gevaarlijk 
voor kinderen zijn?
MT: Ja, als je opzoekin-
gen doet naar additie-
ven, suiker en melk dan 
kom je tot schrikbarende 
ontdekkingen. En vraag 

je je af hoe deze in godsnaam in onze voeding 
terecht gekomen zijn. Heel veel additieven 
zijn synthetisch, chemisch en genetisch ge-
manipuleerd. Even voor de duidelijkheid, ad-
ditieven zijn dus de “E”nummers die je op een 
verpakking vindt bij de ingrediënten. Er zijn 
enkele natuurlijke “E” nummers die onschade-
lijk zijn maar de meeste kunnen bij overmatig 
gebruik lijden tot allergieën, verslavingen, de-
pressies, hyperkinetisch worden. 

A+: Heb je tips voor ouders die hun kinderen 
van de suiker af willen houden?
MT: Ja, het is belangrijk dat je eerst met je 
kind praat en vertelt waarom je het suikerge-
halte wilt verminderen of zelfs uitbannen. Wat 
ook belangrijk is, is dat je als ouder het goede 
voorbeeld geeft. Zo kan je zeggen dat je met 
heel het gezin elke dag wat minder voor suiker 
zal kiezen en meer voor fruit, bessen, noten en 
groenten als tussendoortje.
Suiker is een verslaving. Wanneer je van de 
ene op de andere dag hiermee stopt, krijg je 
ontwenningsverschijnselen.
Ook het totaal verbieden geeft bij de kinde-
ren juist de omgekeerde reactie. Je moet dit 
dus samen afbouwen. Maar ik moet toege-
ven, het is een hele opdracht om suikerloos 
te eten. Bijna aan elk gewoon bewerkt voe-
dingsmiddel is er suiker toegevoegd. Zelfs 
aan mayonaise, ketchup, spaghettisauzen, 
muesli, noem maar op...
Maar je zal wel merken dat je beloond wordt 
na een tijd. Je kinderen zullen rustiger worden 
en zullen meer kwaliteitsenergie hebben, min-
der snel honger hebben en ze zullen na een 
tijd veel meer soorten groenten lusten dan 
voordien. (red/zie ook boekenrubriek)
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Het Opleidingsinstituut voor Traditionele 
Chinese Geneeswijzen OTCG organiseert 
op 8 & 9 maart 2013 een 2-daags hoor-
college met Jan Schröen in Antwerpen. 
Info@otcg.be of bezoek www.otcg.be

Jan Schroën is een Nederlandse natu-
ropaat met wortels in het oosterse Tao-
isme en westerse biochemie. Hij is naast 
expert in Chinese geneeswijzen ook een 
excellente schrijver die westerse aandoe-
ningen en ziektes overgiet met begrip-
pen uit de Oosterse filosofie. 
Hij kan in begrijpelijke taal de brug slaan 
tussen westerse en oosterse visie van het 
hele gebeuren in de baarmoeder (dan 
tian) ‘waar hemel en aarde elkaar ont-
moeten’.
De filosofische basis van een zwanger-
schap, de energetische ontwikkeling van 
de fœtus, de energetica van het embryo 

zijn thema’s die de constitutie, het karak-
ter en de gezondheid bepalen.  Jan leert 
ons ziektes begrijpen en hij verruimt onze 
kennis vanuit de Taoïstische filosofie.

Jan Schroën 
'Waar Hemel en Aarde 

elkaar ontmoeten'

in de kijker

Op 9 maart 2013 komt Benjamin Adamah 
naar Vlaanderen voor een unieke lezing 
annex workshop - zie activiteitenagenda 
rubriek "Esoterische stromingen" -

Benjamin Adamah schreef met Vamacha-
ra zijn opus magnus (zie rubriek boeken 
pagina 30). Hij is auteur van twee eerdere 
succesvolle boeken namelijk Nulpuntrevo-
lutie en Nulpuntpsychologie.
In Vamachara geeft de schrijver, kunste-
naar en esotericus zijn zijn visie op het 
Linkerpad. In deze workshop krijgen we 
inzicht in wat Adamah psycho-energe-
tisch management noemt, aangevuld 
met inzichten uit de astrologie, occulte 
kennis en eigen ervaring.
Adamah staat geboekstaaft als een rebel 

binnen esoterische kringen waarbij hij 
het niet schuwt om heilige huisjes aan te 
vallen. Sommigen omschrijven hem als 
de "Indiana Jones van het occulte". 
Deze workshop is bedoeld voor iedereen 
die meer wil weten over de onzichtbare 
werelden rondom ons. 

Benjamin Adamah
Vamachara
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BARSABIAN Sybil  
Bemiddelaar en Therapeute
Laarstraat 81 
2610 Wilrijk
Gsm : 0475 580 900 
sybil@pratenisgoud.be
www.enna.be

DANNEELS Rob
Trainer op basis van geweldloos 
communiceren
Neptunuslaan 7 bus 13
1190 Brussel
Tel : 02 538 98 27
Gsm : 0486 518 143
rob.daneels@scarlet.be
www.robdaneels.be

FERFERS Katrin
Kaboutermansstraat,8
3000 Leuven
Tel/Fax : 016 225 802
Gsm : 0484 430 305
karin.ferfers@belgacom.net
www.hathor-instituut.com

VANBLADEL Corrylaura
Levenscoach en trainer NVC
Rundershoek 31 
2430 Eindhout
Gsm : 0486 234 257
info@blabla-blabla.be
www.blabla-blabla.be

VAN DER HAM Robert
Hospitable Human Matters
Kiezelstraat 105 bus A2
3500 Hasselt
Gsm : 0483 210 270
www.robertvanderham.com

VANDEVOORDE Dominique
Communicatie, coaching, 
bemiddeling, massage
Praktijk De Ontmoeting
Plantinstraat 28
8700 Tielt
Gsm : 0473 574 358 
info@praktijkdeontmoeting.be
www.praktijkdeontmoeting.be

BIJ WIE JE TERECHT KAN VOOR TRAININGEN IN

GEWELDLOZE COMMUNICATIE

 
      

CORRYLAURA VAN BLADEL
Coach - Trainer

Geweldloze Communicatie van hart tot hart van GELIJK naar GELUK
Jaartraining - 3de jaargang, start november 2013

Meer info op www.blabla-blabla.be en www.cnvc.org
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Geweldloze communicatieGeweldloze communicatie
De giraf en de jakhals

De grondlegger voor deze communicatie-
methode is de Marshall Rosenberg die zijn 
mosterd zou hebben gehaald bij Mahatma 
Gandhi. Zijn charisma en jarenlange er-
varing maken van hem een uitstekende 
ambassadeur op talloze nationale en in-
ternationale congressen. Sommige van zijn 
interventies kan je bekijken via You Tube.

Geweldloze communicatie is een manier 
van uitwisseling en interactie tussen men-

sen die het mogelijk maakt op vreedzame 
wijze informatie uit te wisselen en verschillen 
te overbruggen, waarbij algemeen menselijke 
waarden en behoeften centraal staan.
Door deze wijze van communiceren wordt een 
taalgebruik gestimuleerd dat tot wederzijds be-
grip leidt en zodoende vermijdt 
dat mensen gekwetst of in hun 
waarde worden aangetast.

Door geweldloze communica-
tie leer je inzien dat wat men-
sen doen voorkomt uit niet-
vervulde behoeften en dat het 
voor iedereen beter is als we 
door samenwerking in plaats 
van wedijver onze behoeften 
verwezenlijken.
NVC (Non Violent Communi-
cation) laat ook zien dat mensen van nature 
graag aan het welzijn van anderen bijdragen, 
mits ze daartoe niet worden gedwongen.

Geweldloze communicatie geeft je de mogelijk-
heid om tot bevredigender persoonlijke relaties 
te komen en je behoeften te verwezenlijken op 
een manier die je eigen en andermans waarden 
respecteren. Ook helpt geweldloze communi-
catie pijnlijke en onverwerkte ervaringen, in 
het bijzonder met betrekking tot relaties uit het 
verleden te verwerken. Waarom? Omdat men 
de processen  en de niet uitgesproken behoef-
ten die aan de basis lagen van de negatieve er-
varingen kan definiëren.

Geweldloze communicatie helpt je vaardig-
heden te ontwikkelen om een eind te maken 
aan gevoelens van schuld, schaamte, angst en 
depressiviteit. Het helpt boosheid en frustratie 
te transformeren tot positieve krachten die sa-

menwerking stimuleren. Je vindt beter oplos-
singen die gebaseerd zijn op veiligheid , we-
derzijds respect en overeenstemming.

In veel landen staat geweldloze communicatie 
bekend onder de naam “giraffetaal”. In schril 
contrast daartegen staat dan weer de taal van 
de jakhals. Een taal die we bijna allemaal vroeg 
of laat wel eens gebruiken.

Veranderen mensen door zich NVC eigen te 
maken? Daar kan volmondig ja op geantwoord 
worden vermits de kwaliteit van iemands com-
municatie recht evenredig is aan zijn of haar le-
venskwaliteit. Door bij te dragen  aan het beter 
vervullen van eigen behoeftes en die van ande-
ren ondergaat het individu en zijn omgeving 
een ingrijpende verandering.

Zo wordt tijdens trainingen de 
nadruk gelegd
op de manier van vragen stel-
len, het aanleren om onder-
scheid te maken tussen feiten 
en onze interpretatie daarvan 
en wat het betekent om een 
verbinding aan te gaan met de 
gesprekspartner. Ook het leren 
detecteren van de gevoelens en 
behoeften-je wil bijvoorbeeld 
meer veiligheid, waardering, 

respect, samenwerking, orde, zelfexpressie- 
achter woorden is een belangrijke vaardigheid 
in de kunst van geweldloze communicatie.

Hier volgt een mogelijke aanpak. Ten eerste ga 
je de feiten beschrijven en niet jouw interpreta-
tie er van. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen 
echt kwaad zijn en kwaad lijken.
Ten tweede ga je het gevoel beschrijven dat  
deze ervaring bij jou teweeg brengt. Dat is 
niet de fout van de andere(n) want meestal het 
gevolg van jouw interpretatie. Ten derde ga je 
uitdrukken wat je graag zou willen of wenst te 
bekomen waardoor duidelijkheid ontstaat bij 
de andere over jouw noden.

Uiteraard spreken we hier over een leerproces 
dat gepaard gaat met vallen en opstaan . Maar 
zijn we daar geen mens voor?   

RVD © 2013

Marshall Rosenberg
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positieve actualiteit

Deze Goedzak is bedoeld om overbodige 
spullen in te doen die anderen nog kun-
nen gebruiken. 
Je zet ‘m gewoon aan de kant van 
de weg. De gemeente of een ande-
re organisatie haalt de Goedzak dan 
op, bijvoorbeeld tegelijkertijd met de 
afval. Dit voorjaar start een pilot in een 
Nederlandse gemeente om te kijken of 
het concept werkt.
De zak is ontworpen door ontwerpbu-
reau De Waarmakers in Nederland, en 
krijgt de nodige aandacht. Zo kreeg het 
de Doen Aanmoedigingprijs in de cate-
gorie Materiaal. Op de facebookpagina 
van HetkanWel kreeg een foto van de 
Goedzak in korte tijd bijna 1200 likes en 
meer dan 100 positieve reacties. Blijkbaar 
voorziet de Goedzak in een behoefte.
In Vlaanderen zijn de Kringloopwinkels 
populair en kan een soortgelijk initiatief 
wel degelijk zijn vruchten afwerpen indien 
goed beheerd en gecommuniceerd!
[Bron: Het Laatste Nieuws]

De Goedzak: 
ook in Vlaanderen?

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.

Nederlands bedrijf laat 
bomen bellen bij houtkap 
in de Amazone!

De  op youtube populaire 
lezingen onder het logo 
TEDx hebben in 2012 
ook in ingang gevon-
den in de Nederland en 
België. TED, acroniem 
voor ‘technology, enter-
tainment, design’ is een 
non-profitorganisatie die 
zich inzet om interessante 
ideeën te verspreiden.  De 
afgelopen jaren heeft TED 
furore gemaakt op het inter-
net met opnames van een aantal 
spraakmakende lezingen. De organisa-
tie, ooit gestart als een vierdaagse confe-
rentie in Californië, bestaat ondertussen 
reeds 28 jaar.
TEDx Flanders, het geesteskindje van 
Christophe Cop begon met een 70-tal 
aanwezigen en is nu uitgegroeid tot een 
evenement van meer dan 1000 bezoe-
kers. Ook een recent TEDx evenement 
in het Nederlandse Utrecht was volle-
dig uitverkocht. De kick-off voor TEDx 
Flanders 2013 is in november gepland. 
Als het van Christophe afhangt is Sam 
Harris, een neurowetenschapper, van 
de partij en een van de beste kritische 
denkers van deze tijd. 
(red)

TEDx evenementen 
hebben succes in 
Lage Landen!

Het Nederlandse bedrijf Gemalto, spe-
cialist in digitale beveiligingssystemen, 
heeft samen met het Braziliaanse bedrijf 
Cargo Track een systeem ontwikkeld 
om het Amazonewoud te beschermen 
tegen illegale houtkap.
Het gaat om een apparaatje kleiner dan 
een pak speelkaarten dat signalen uit-
zendt vanaf het moment dat de betref-
fende boom wordt gekapt. De autoritei-
ten krijgen dan onmiddellijk een melding 
en weten precies waar in het enorme 
woud, ruim 3 miljoen vierkante kilome-
ter, illegale houthakkers hun slag slaan.

Een woordvoerster van de Gemalto-
vestiging in Mexico-Stad zei woensdag 
dat de Braziliaanse autoriteiten tenminste 
één illegale houtzagerij hebben kunnen 
sluiten dankzij de methode. De techno-
logie is zodanig ontwikkeld dat er ook 
communicatie mogelijk is in gebieden 
zonder mobiel netwerk.
Bron: Happy News
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'Zweden importeert 
noodgedwongen afval

Het op één na grootste sportkledingmerk 
ter wereld, Adidas, belooft dat de hele 
productieketen vanaf 2020 geheel gifvrij 
is. Deze beslissing volgt op de publica-
tie van het Greenpeace rapport ‘Dirty 
Laundry’, waaruit bleek dat de productie 
voor grote merken als Adidas, Nike en 
Puma het milieu vervuilt.
De kledingfabrieken in China lozen giftige 
stoffen, die in Europa al lang verboden 
zijn, in rivieren waarvan miljoenen men-
sen dagelijks afhankelijk zijn. Met Nike en 
Puma, die eerder deze zomer verbetering 
beloofden, zijn de grootste kledingfabri-
kanten ter wereld binnenkort gifvrij. Adidas 
heeft in een verklaring toegezegd om bin-
nen zeven weken een duidelijk stappen-
plan te maken waarin het gebruik van stof-
fen zoals NPE (Nonylphenol Ethoxylates) 
helemaal verdwijnt. Daarnaast wil het 
de hele keten transparant maken, zodat 
zichtbaar is welke stoffen de fabrieken 
gebruiken bij iedere fase van de productie. 
Bron: HappyNews

Sportmerken 
gaan gifvrij produceren

Weggooien van je 
gedachten?

Zweden moet noodgedwongen afval 
importeren uit het buitenland, omdat de 
Zweedse bevolking zelf niet genoeg weg-
gooit. Het afval is nodig om voldoende 
stroom te produceren.
De meeste landen zoeken naar manieren 
om hun afval kwijt te raken, maar Zweden 
zit dus met het omgekeerde probleem. 
De Zweedse bevolking is bij de meest 
milieubewuste ter wereld wat afval betreft, 
en recycleert ongeveer 96 procent. Er 
blijft dus simpelweg niet genoeg afval 
over voor de stroomproductie, en het 
land ziet zich genoodzaakt om afval uit 
het buitenland aan te voeren. Voortaan 

zal daarom jaarlijks 80.000 ton vuil-
nis ingevoerd worden uit buur-

land Noorwegen.
Financieel vaart Zweden 

er alleen maar wel bij: 
Noorwegen betaalt om 
het afval te verwerken, 
en Zweden haalt er ook 
nog eens goedkope 
energie uit.  
Bron: HLN

Om tot deze conclusie te 
komen, voerde Professor Petty 

een experiment uit onder 83 
mensen. Er werd gevraagd om te 

noteren wat ze vonden van hun lichaam. 
Vervolgens mochten ze kiezen: ze moch-
ten hun briefje weggooien of bewaren. 
Hoe dachten ze er daarna over? Daaruit 
bleek dat de mensen die hun briefjes 
gehouden hadden, nóg negatiever dach-
ten over zichzelf. De mensen die hun 
briefjes hadden weggegooid, bleken nog 
steeds hetzelfde te vinden. 
Bron: HetKanWel

Wil je AGENDA Plus elke maand als eerste ontdekken in digitale vorm? 
Wens je op de hoogte te blijven van de deadlines en onderwerpen van 
het volgende nummer? Schrijf je in op onze kosteloze nieuwsbrief via 
onze website www.agendaplus.be

     elektronische nieuwsbriefNieuw

In Canada geraakten twaalf orka's in pro-
blemen onder het snel dichtvriezende ijs. 
Om de dieren te ontzetten moest met een 
ijsbreker een geul worden gemaakt van 
ongeveer 35 km. Het schip zou er echter 
tien dagen moeten over doen, wat rijkelijk 
te laat zou zijn geweest om de dieren te 
redden. Ware het niet dat moeder natuur 
een handje toestak en via een nieuwe 
maan voor  een veranderende zeestro-
ming zorgde, waardoor het pakijs open 
brak en de zeedieren het ruime sop kon-
den kiezen. De lokale inwoners spreken 
van een wonder en een goed voorteken. 
(red)  

Twaalf orka’s gered van 
verstikkingsdood in het 
noorden van Canada!
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De fytotherapie van de 21ste eeuw 
moet dus tegelijk zachte en actieve 

oplossingen aanbieden, die beantwoor-
den aan de verwachtingen van de patiën-
ten, artsen en apothekers...
Neveneffecten zijn bijna niet te vinden 
door de  mensvriendelijke inwerking van 
planten. Het is net deze eigenschappen 
dewelke fytotherapie ideaal maakt voor 
tal van behandelingen 
De oudste geschriften en zelfs de Indi-
sche Ayurveda vermelden verscheidene 
geneeskrachtige kruidenbereidingen die 
reeds lang voordat het schrift ontstond, 
gebruikt werden. De tijd verfijnde en cre-
eerde meer en meer middelen en stilaan 
splitste de geneeskunst zich in de berei-
der (apotheker) en de genezer (arts). Eind 
19de eeuw pas slaagde men er voor de 
eerste keer in een zuivere inhoudsstof te 
isoleren, het digitaline uit Digitalis pur-
purea. Het begin van een revolutie in 
de geneeskunde en het ontstaan van de 

 goed leven 

FytoFytotherapietherapie

Fytotherapie is plantenge-
neeskunde. Het is de oudste 

vorm van geneeskunde die 
de mens ooit heeft gebruikt. 
Vanaf de 19de eeuw hebben 

wetenschappers actieve stof-
fen ontdekt in de planten. 

Deze hebben ze geïsoleerd om 
chemische geneesmiddelen te 

creëren die steeds krachtiger 
worden, maar steeds minder 

rekening houden met 
ons evenwicht.

De kracht van kruiden De kracht van kruiden 
in de 21in de 21steste eeuw eeuw
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klassieke synthetische geneesmiddelen.

Met de steun van een steeds sneller ont-
wikkelende chemie, met de exploderen-
de kennis van de biochemie en klinische 
studies ontwikkelde de farmaceutische 
industrie gestandaardiseerde syntheti-
sche geneesmiddelen. Toch bleef men 
de inspiratie halen uit de fytotherapie. 
Honderden planten van de traditionele 
kruidengeneeskunde worden wereldwijd 
onderzocht om er de meest actieve mo-
lecules uit te isoleren en ze synthetisch na 
te maken. Stilaan maar zeker ontwikkelde 
zich hieruit de moderne fytotherapie.

Wat is het verschil tussen homeopathie 
en fytotherapie? Bij fytotherapie wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van plan-
ten. Homeopathische geneesmiddelen, 
daarentegen, kunnen naast plantaardige 
bestanddelen ook andere substanties be-
vatten: dierlijke, chemische of organische 
bestanddelen, maar ook metalen of mine-
ralen. En fytotherapie past geen potentië-
rende procédés toe (verdunnen en schud-
den) bij de bereiding van producten. 
Men zou verwachten dat door de snelle 
ontwikkeling van de geneeskunde, men 
de natuur en haar wijsheid zou vergeten. 
Het tegendeel is waar. Ze is ook in de 21ste 
eeuw onmiskenbaar aanwezig en neemt 
als zodanig een belangrijke plaats in bin-
nen de gezondheidszorg. 
Iedere geneeskrachtige plant bevat stof-
fen met een therapeutische werking. Zo 
zal het ene kruid de immuniteit verster-
ken en een andere plant leverondersteu-
nende of anti-inflammatoire eigenschap-
pen bevatten.

Fytotherapie is een behandeling (thera-
pie) op basis van planten (Phytos).
Vooraleer met de verschillende soorten 
fytotherapie aan te vangen, moeten we 
eerst de achtergrond voor deze behande-
ling schetsen.

Daar waar de 20ste eeuw gekenmerkt werd 
door bacteriële ziekten door slechte hygië-

nische toestanden, zien we tegenwoordig 
allerlei beschavingsziekten: kanker, neu-
rovegetatieve ontregelingen, metabool 
syndroom (voorloper van diabetes), diabe-
tes, allergieën, auto-immuunziekten enz.

Ziekten worden bepaald door inwendige 
(endogene) oorzaken, het erfelijke ma-
teriaal maar nog meer door uitwendige 
factoren zoals voeding en leefgewoonten. 
De erfelijke uitdrukking van ziekten komt 
trouwens voornamelijk tot uiting door de 
uitwendige factoren.

Een eerste vereiste in een behandeling is 
een correcte voeding d.w.z. geen over-
matig dieet alsook geen geraffineerde 
voedingswaren. Meestal dient de hoe-
veelheid dierlijke producten afgebouwd 
te worden en de toevoer van vis en groen-
ten verhoogd.
Hierna moet de slechte vertering, een 
slechte voedselopname en darmdysbiose 
aangepakt worden.
Inwendige ontgiftingsstoornissen komen 
als volgende aan bod.
Dan pas kan men de energie verbeteren 
(mitochondriën van de cellen).
Tenslotte moet men het evenwicht tussen 
de verschillende vetzuren herstellen.
Men kan fytotherapie voorschrijven op 
basis van klachten, zoals klassieke genees-
kunde doet, maar dan met dit verschil dat, 
indien men geen giftige kruiden neemt, 
men volledig onschuldig behandelt.
Fytotherapie kan gebruikt worden voor 
een zogenaamde "drainage" d.w.z. zuive-
ren van organen.

De ene fytotherapie  
is de andere niet
Na deze inleiding komen we tot de ver-
schillende vormen van fytotherapie.

Naast energetische fytotherapie is er ook 
cyclische fytotherapie. Deze laatste gaat 
ervan uit dat de evolutie van de ziekten 
gelijkloopt met de evolutie van het ont-
staan van de planten. Zo spreekt men bij-
voorbeeld van de woudcyclus.
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Kinderen
Met fytotherapie werden ondertussen uit-
stekende resultaten behaald bij kinderen 
met concentratieproblemen en ADHD. 
Fytotherapie is gezien zijn mensvriende-
lijke inwerking ook ideaal voor  andere 
kinderkwalen. 

Ook bij dieren?
Biologische veehouders gebruiken bij 
voorkeur kruidenmiddelen. Fytotherapie 
is een goed alternatief voor antibiotica. 
Een valeriaan-passieflora pilletje is bi-
jvoorbeeld goed voor nerveuze kippen. 
Fytotherapie zal daardoor in de toekomst 
een steeds grotere rol gaan spelen in de 
veehouderij.  Dat fytotherapie zou wer-
ken dankzij het placebo-effect wordt dus 
door de uitstekende resultaten bij dieren 
tegengesproken.
Het hoeft wat dat betreft niet altijd over 
behandeling van dieren te gaan. Men 
experimenteert met bijvoorbeeld het in-
zaaien van bepaalde kruiden op weilan-
den. Toch beseft men ook dat wat voor 
de mens  werkzaam is niet altijd doeltref-
fend is bij dieren.

De voordelen  
van fytotherapie
De fytotherapie werkt met geconcen-
treerde totaalextracten, de klassieke ge-
neesmiddelen meestal met één molecule. 
Zij kent een holistische benadering die 
meer en meer ingang vindt in klassieke 
therapieën waarbij de mens als één ge-
heel wordt benadert.
De fytotherapie heeft een heel wat veilige 
maar even efficiënte werking als de klas-
sieke geneesmiddelen.  

RVD © 2013
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van dag tot dag

Voordrachten - Opendeurdagen - Tentoonstellingen - Evenementen - Optredens

ANTWERPEN

Zullen mannen en vrouwen elk-
aar ooit goed begrijpen?. 13/2. 
20u-22u. Hoe werkt het mannelijke 
en het vrouwelijke principe in en 
buiten ons? Waarom lopen relaties 
goed of juist niet? Wat zegt onze 
partnerkeuze over onszelf? Paul 
Bles. ZIMMERPLEIN 12. 2500 
LIER. De Kleine Bron.  03 225 02 
27. info@dekleinebron.be

Zullen mannen en vrouwen el-
kaar ooit goed begrijpen? 13/2. 
22u-22u30. Hoe werkt het man-
nelijke en het vrouwelijke principe 
in en buiten ons? Waarom lopen 
relaties goed of juist niet? Wat 
zegt onze partnerkeuze over ons-
zelf? CAFE LE REFUGE. 2500 
LIER. De Kleine Bron.  03 225 02 
27. info@dekleinebron.be - www.
dekleinebron.be

FAMILIE-opstellingen. 13/2. 20u-
22u.  Flora Verelst. DORP 22. 
2288 BOUWEL. Verelst Flora Mar-
kant.  0494 693149 - 0486.68.46.60 
- 0486 684 660. fannyderidder@te-
lenet.be

Voeding en anti-aging. 14/2. 20u-
22u. Vanuit recente wetenschap-
pelijke inzichten, ook te lezen in 
de ‘De Voedselzandloper’ van Kris 
Verburgh, kijken we welk voedings-
patroon invloed heeft op veroude-

agenda «van dag tot dag» Evenementen (beurzen, congressen, 
festivals), open dagen & voordrachten

ring. Bernadette Kuyper. VALAA-
RHOF. LETTERKUNDESTRAAT 
133. 2610 WILRIJK (ANTWER-
PEN). De Kleine Bron.  03 225 02 
27. info@dekleinebron.be - www.
dekleinebron.be

Voeding en anti-aging, de voed-
selzandloper, wat werkt en wat 
niet? 14/2. 20u-22u30. Op steeds 
jongere leeftijd worden we gecon-
fronteerd met allerlei welvaarts-
ziektes. Bernadette Kuyper. 
VALAARHOF. 2610 WILRIJK (AN-
TWERPEN). De Kleine Bron.  03 
225 02 27. info@dekleinebron.be 
- info@dekleinebron.be

MindScape Presentatie (ENG). 
16/2 en 17/2. 19u-21u. Eloise An-
sell presenteert MindScape, een 
methode om met jouw intuïtie en 
jouw ongekende krachten aan 
het werk te gaan. Eloise Ansell, 
Chantal Remmerie. GREAT WHI-
TE WHALE CENTER. 2251 BOR-
SBEEK. Chan’Talk.  016 40 87 19 
- 0476 207 646. chantalk@telenet.
be - www.chantalk.be

Interactieve lezing familieops-
tellingen. 18/2. 20u-22u. Met fa-
milieopstellingen kun je naar de 
kern van het probleem gaan op 
een manier die bij een klassieke 
coaching of therapie moeilijk te 
vinden is. Hilde Van Bulck. THE 
GREAT WHITE WHALE CEN-
TER (GWWC). 2150 BORSBEEK 
(ANTW.). Samtati Bvba.  015 31 54 
81. info@samtati.com - www.sam-
tati.com

Introductie Chi Neng Qigong. 
28/2. 20u-22u. Info over en ken-
nismakende oefeningen van deze 
eenvoudige maar efficiënte bewe-
gingsmethode gebaseerd op de 
holistische totaliteitstheorie. Van 
Opstal Tilla, Hoofddocente. HET 
ARSENAAL. SINT CORDULAS-
TRAAT 23. 2900 SCHOTEN. Chi 
Neng Institute Belgium.  03 288 
45 08. tilla@chineng.eu - www.
chineng.be

Abdominale Massage 1. 2/3 en 
23/3. 9u-16u. Tijdens deze oplei-
ding werken we in de buikholte, 
het grote energiereservoir van ons 
lichaam. De meeste technieken 
hebben een klassieke taoïstische 
oorsprong. VAN SCHOONBE-
KESTRAAT 143. 2018 ANTWER-

PEN. Otcg.  +32(0)470 55 24 
52. info@otcg.be - www.otcg.be

Auriculomedicine - Module 2. 
8/3, 9/3, 15/3, 16/3, 26/4, 27/4, 
17/5, 18/5, 31/5, 1/6, 14/6. 9u-
16u. In deze vervolgcursus leer je 
de causale en holistische aanpak 
welke de essentie uitmaken van 
de echte Auriculomedicinae. Cen-
traal staat de Nogier –polsdiagnos-
tiek. VAN SCHOONBEKESTRAAT 
143. 2018 ANTWERPEN. Otcg.  
+32(0)470 55 24 52. info@otcg.be 
- www.otcg.be

Waar Hemel de Aarde ontmoet. 
8/3 en 9/3. 10u-18u. We onde-
rzoeken de filosofische, fysiologis-
che en pathologische energetica 
van de embryologie in de TCG. 
VAN SCHOONBEKESTRAAT 
143. 2018 ANTWERPEN. Otcg.  
+32(0)470 55 24 52. info@otcg.be 
- www.otcg.be

BRUSSEL

Return to Loving Stillness. 11 
tot 16/2. Valentijn vieren in het 
magische Avalon - Glastonbu-
ry UK. Annick Lentacker, En-
geland kenner en pagan. 1000 
GLASTONBURY. Mannaz Vzw.  
0476/29 99 39. annicklentacker@
yahoo.com - annicklentacker.
webs.com/returntostillness.htm

‘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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LIMBURG (BE)

Hooggevoeligheid en Bachbloe-
sems. 12/2. 19u30-21u30. Hoog-
gevoeligheid kan soms lastig zijn 
om er mee om te gaan. Dan kunnen 
eenvoudige hulpmiddeltjes, o.a. 
Bachbloesems, effectief helpen. 
Suzanne Wouters. CENTRUM 
DE BOSRANK. KLEINE HOOLS-
TRAAT 11. 3540 HERK-DE-STAD. 
De Bosrank.  013/55 41 57. info@
bosrank.be - www.bosrank.be

Meditatie avond. 28/2. 19u-20u. 
We komen telkens de laatste don-
derdag van de maand samen om 
te leren luisteren naar de stilte. 
Want waar ik ook ga, ik neem al-
tijd mijn stilte mee! Joke Aerts, 
onafhankelijk gezondheidsadvi-
seur. ‘T GEZONDHEIDSHUIS OR-
CHIDEE. ZAMMELENSTRAAT 9. 
3724 KORTESSEM. ‘T Gezond-
heidshuis Orchidee.  0477/815 
733. info@or-chi-dee.be - www.or-
chi-dee.be

OOST-VLAANDEREN

Gevoeligheid is een talent. 20/2. 
19u30-21u. Hooggevoeligheid 
wordt nogal eens geassocieerd met 
zwakte. Het zou vooral kwetsbaar 
zijn, ‘slap’, of je bent een ‘watje’. 
Hooggevoeligheid is echter een fi-
jnzinnige kwaliteit. Jan Camus. 
MANNAZSCHOOL. SPIEGELS-

TRAAT 6. 9940 SLEIDINGE. Man-
naz Vzw.  09 229 24 69. contact@
mannazschool.be - mannazschool.
webs.com

VLAAMS BRABANT

Jakob Lorber, de Oostenrijkse 
mysticus. 10/2. 10u-12u. een 
Oostenrijks mysticus,die, naar 
eigen zeggen door goddelijke 
inspiratie,een groot aantal boeken 
schreef over Jezus en zijn leer. 
Willy Gielen. ONTHAALCEN-
TRUM DE PELGRIM . ISABEL-
LAPLEIN 15A. 3270 SCHERPEN-
HEUVEL-ZICHEM.  0477296039. 
gielen.willy1@telenet.be

Valentijnsconcert voor fijnproe-
vers. 14/2. 19u-22u30. We no-
digen je van harte uit om je lie-
fdesrelatie met jezelf, je partner, 
de wereld, alles wat je liefhebt te 
komen vieren! Steven Vrancken, 
Jan Cannaerts. KONINGSTEEN. 
OXDONKSTRAAT 168. 1880 KA-
PELLE OP DEN BOS. Koningsteen 
Vzw.  015 71 00 52. info@konings-
teen.be - www.koningsteen.be

De kunst van het liefhebben. 
14/2, 19/2 en 26/2. 20u-22u. De le-
zing op Valentijnsdag beklemtoont 
de relatie tot een persoon maar 
kan evenzo vertaald worden naar 
de enige echte partner: het leven 
zelf. G. Bakx. 3290 WEBBEKOM. 
Academie Voor Levenskunst.  016 

25 61 17. g.bakx@skynet.be - 
www.gelukkigerleven.be

WEST-VLAANDEREN

De HANDEN als extensie van het 
brein. 18/2. 19u30-22u. Ontdek 
de verborgen emotionele wereld, 
de dynamiek, de verborgen talen-
ten, de angsten en twijfels van uw 
kind via de signalen van vingers 
en handen. Frank Vandaele. MO-
RITOENHUIS. LANGE VESTING 
112. 8200 BRUGGE. Moritoen.  
050-310.222. info@moritoen.be - 
www.moritoen.be/pages/EventDe-
tail.aspx?eventTypeID=1698

De wereld van de natuurwezens. 
19/2, 27/2. 20u-22u. Vele mensen 
zijn deze dagen gefascineerd door 
de realiteit van de Natuurwezens of 
Oude Volkdimensie. Philippe Van-
devorst, Geert Delanoeije. DE 
KLUIZERIJ. AALSTERSE DREEF 
1B. 1790 AFFLIGEM. Timotheus.  
03 644 53 01. info@timotheus.org 
- www.timotheus.org

Hoe liefde werkt. 22/2. 19u30-
21u30. Familieopstellingen gaan 
over onzichtbare verbindingen die 
ons tot nu verhinderen het mooie 
en liefdevolle in het leven te nemen. 
Odilon Mets. PRAKTIJK CRIEN 
HEYDE. COPPIETERSTRAAT 27. 
8340 SIJSELE. Bewustzijnshuis.  
03 772 16 48. crienheyde@telenet.
be - www.crienheyde.be
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rubrieken

  Ademwerk  

  [W]  [OV]   Harmoniserend Ade-
men.   16.   14u-17u.   Het ademrit-
me van harmoniserend ademen 
geeft toegang tot het energetis-
che niveau. Hier harmoniseert 
ze wat nog niet in lijn is met 
jouw authenticiteit.   Griet Van 
Dingenen  , Ademcoach.   Etaka. 
  Inti Watana. Pontstraat 4. 9800 
GENT.    32476820158  .   grietvan-
dingenen@gmail.com   - www.
etaka.be  
  [W]  [VB]   Ademhalingstechnie-
ken Buteyko workshop.   9/3 en 
16/3.   9u-13u.   Last van astma, al-
lergie, hooikoorts, chronische hy-
perventilatie of vermoeiheid? Leer 
je ademhaling terug rustig maken 
volgens de Buteyko methode. 
  Helga Willems  , ademtherapeut. 
  Buteyko Belgium.   Leuven. J. 
Wautersstraat 35. 3010 LEUVEN.    
0472 22 58 78  .   buteykobelgium@
gmail.com  

  Alternatieve geneeskunde 
& natuurlijke geneeswijzen  

  [W]  [OV]   ADEM & ZING! Ontdek 
je kracht!   14/2 of 15/2, 16/2, 18/2, 

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) 

25/2 of 1/3.   9u-17u.   Via laagdrem-
pelige oefeningen ontdek je gaan-
deweg hoe de adem en de stem 
je kan bevrijden en je opnieuw in 
je kracht plaatsen, verbonden met 
jezelf.   Hilda Schouppe  , Stem-
coach/Gezondheidsbegeleider. 
  Praktijk Voor Natuurlijke Gezond-
heidszorg.   Weverboslaan 44. 
9050 GENTBRUGGE.    09 231 60 
32  .   hildaschouppe@scarlet.be  

  Aromatherapie  

  [C]  [OV]   Basiscursus Aroma-
therapie.   2/3 en 9/3.   9u-16u.   Een 
cursus om degelijk kennis te ma-
ken met de etherische oliën en 
hun gebruik.   Annette Muylaert  . 
  Aromatheek.   Bootdijkstraat 60. 
9220 MOERZEKE.    052 47 64 
07  .   info@aromatheek.be   - www.
aromatheek.be  
  [C]  [OV]   Palliatieve zorg.   7/3. 
  9u-16u.   Palliatieve aromatherapie 
en stervensbegeleiding.   Annette 
Muylaert  .   Aromatheek.   Bootdijks-
traat 60. 9220 MOERZEKE.    052 
47 64 07  .   info@aromatheek.be   - 
www.aromatheek.be  

  Assertiviteit  

  [W]  []   BLIJF IN JE LIJF! voor tie-
ners.   13/2, 14/2.   10u-17u.   twee 
dagen voor tieners om samen 
met andere jongeren het mooiste 
te bereiken wat er is: Gewoon je-
zelf zijn!   Hilde Van Bulck  .   Sam-
tati Bvba.   The Great White Whale 
Center.     015 31 54 81  .   info@sam-
tati.com   - www.samtati.com  
  [C]  [VB]   Intensieve training zel-
fvertrouwen.   20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 
20/3 en 27/3.   10u-17u.   De training 
combineert inzicht met effectieve 
aanpak. Tussen trainingsdagen 
maak je je de nieuwe tools eigen 
en integreer je ze. Een aanpak die 
werkt!   Marleen Hemmeryckx  , 
trainer en coach, School voor Zel-
fvertrouwen.   School Voor Zelfver-
trouwen - Hageland.   Tielt-Winge 
zaaltje Avalonne. Haldertstraat 
176. 3390 HOUWAART.    0496 
592 589  .   marleen@landvanzijn.
be   - www.landvanzijn.be  

  Ayurveda  

  [C]  [OV]   Ayurvedische gynae-

cologie.     10u-17u.   Menstruatie 
en de 20 baarmoederklachten 
in de Ayurveda.Vruchtbaarheid, 
conceptie en 9 maanden zwan-
gerschap. Bevalling, arbeid, 
moeder en kind, vader en kind... 
  Lies Ameeuw, Paul Mussche, 
Mena Van Damme  .   School Van 
Ayurveda Vzw.   Molenaarstraat 
111-45. 9000 GENT.    051 51 07 
66  .   info@lies-ameeuw.be   - www.
lies-ameeuw.be  

  Bachbloesems  

  [C]  [AN]   Erkende Basiscursus 
Bach Remedies.   16 tot 17/2. 
  9u-17u.   Je leert alles wat nodig 
is om zelfstandig en correct te 
kunnen werken met de Bach Re-
medies-Uitgebreide info en prak-
tijk. Certificaat Bach Centre.   Jef 
Strubbe  , Docent, erkend door de 
Dr. Edward Bach Foundation En-
geland.   De Walnoot Vzw - Ruimte 
Voor Levenskunst - Bach Advies- 
& Opleidingscentrum.   Ontmoe-
tingscentrum Lichtaart. School-
straat 31. 2460 LICHTAART/
KASTERLEE.    03/653.47.53  .   
bachbloemen@dewalnoot.be   - 
www.dewalnoot.be  
  [C]  [LI]   Erkende Basiscursus 
Bach Bloesems.   2 tot 3/3.   9u-
17u.   Je leert alles wat nodig is om 
zelfstandig en correct te kunnen 
werken met de Bach Remedies-
Uitgebreide info en praktijk. Certi-
ficaat Bach Centre.   Jef Strubbe  , 
Docent, erkend door het Dr. Ed-
ward Bach Centre Engeland.   De 
Walnoot Vzw - Ruimte Voor Le-
venskunst - Bach Advies- & Oplei-
dingscentrum.   De Schans. Rode 
Kruisplein 10. 3940 HECHTEL.    
03/653.47.53  .   bachbloemen@de-
walnoot.be   - www.dewalnoot.be  

  Chinese geneeskunde  

  [C]  [AN]   De 5 Transformaties.   
23/2.   9u30-18u.   Het inzicht in 
hoe KI in elkaar zit, hoe je op 
basis van gedrag, emoties en fy-
sieke gezondheid een diagnose 
van jezelf kan stellen en behan-
delen.   Jan Vervecken  , leraar. 
  Internationale Shiatsu School. 
  Don Bosco. Broechemses-
teenweg 100. 2531 VREMDE.    
03/309 17 02  .   info@iss-shiatsu.
eu   - www.iss-shiatsu.eu  

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

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

De redactie kan de juistheid 
van de gegeven informatie 
niet garanderen. We nodigen 
je uit om behoedzaam te zijn 
en enig oordeelsvermogen 
aan de dag te leggen
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Coaching

[O][AN] Open Coaching: oplei-
ding gecertificeerde coach. 7/3 
en 8/3. 10u-17u. Leiden door ken-
nis van methodiek en techniek. 
Volgen door je af te stemmen op 
het unieke van je coachee. Start 
traject op 7 maart 2013. Annick 
Noyens. Coaching You. L’Entre-
pôt du Congo. Vlaamse Kaai 42. 
2000 ANTWERPEN.  03 321 97 
04. info@coachingyou.be - www.
coachingyou.be
[O][AN] Open Coaching: oplei-
ding gecertificeerde coach. 
9/3. 10u-17u. Leiden door ken-
nis van methodiek en techniek. 
Volgen door je af te stemmen op 
het unieke van je coachee. Start 
traject op 9 maart 2013. Annick 
Noyens. Coaching You. Hotel 
Stiemerheide. Wiemesmeerstraat 
105. 2460 GENK.  03 321 97 04. 
info@coachingyou.be - www.coa-
chingyou.be

Communicatiemethoden

[W][OV] Taal van het Hart: 
geweldloos comm & 5ritmes. 9 
tot 10/3. 10u30-17u30. Het vraagt 
moed om te luisteren naar wat in 
je leeft, mededogen bij wat je on-
twa-a-rt en vaardigheid om verbin-
dend te communiceren in woord 
en daad. Anne Geerts, trainer & 
coach, 5Ritmesdocente. Danshet-
leven. Polariteit. verkortingsstraat 
55. 9040 GENT.  0476/898006. 
annegeerts@skynet.be - www.
danshetleven.be

Creatieve expressie

[W][OV] Samenkomst in stilte 
en beweging. 24. 10u-12u. Een 
spontane “happening” met stilte 
en muziek om elkaar te onders-
teunen in de “grote reis naar waar 
we nooit weg geweest zijn”. Erik 
Van Braeckel. Dharmaranda. 
Grensstraat 100. 9000 GENT.  09 
226 36 06. home.scarlet.be/dhar-
maranda

Dans

[W][WV] Sacrale Dans reek-
sen. 14/2, 21/2, 28/2, 7/3. 9u30-
11u. Sacrale Dans of meditatie 
in beweging. Rika Vandevenne, 
Docente Sacrale Dans/Reiki 
meester. Het Oneindige Vzw. 
Het Oneindige vzw. Geitestraat 
25. 8870 IZEGEM.  051/316391 
- 0479 647239 - 0476 968934. 
info@hetoneindige.be - www.he-
toneindige.be

[W][BR] 5 Ritmes dans. 14/2 of 
28/2. 20u-22u. Zalig dansen vol-
gens de vijf ritmes van Gabriëlle 
Roth. Er zijn geen passen aan te 
leren, we dansen wat we voelen 
door de 5 ritmes heen. Frie Lavel-
li. Koningsteen Vzw. Oxdonkstraat 
. 1880 KAPELLE OP DEN BOS.  
015 71 00 52. info@koningsteen.
be - www.koningsteen.be
[W][WV] Sacrale Dans reeksen. 
18/2, 25/2, 4/3. 20u-21u30. Sa-
crale Dans of meditatie in bewe-
ging. Rika Vandevenne, Docente 
Sacrale Dans/Reiki meester. 
Het Oneindige Vzw. Het Onein-
dige vzw. Geitestraat 25. 8870 
IZEGEM.  051/316391 - 0479 
647239 - 0476 968934. info@
hetoneindige.be - www.hetonein-
dige.be
[W][WV] Sacrale Dans reeksen. 
21/2, 28/2, 7/3. 20u-21u30. Sa-
crale Dans of meditatie in bewe-
ging. Rika Vandevenne, Docente 
Sacrale Dans/Reiki meester. Het 
Oneindige Vzw. Souriya. Po-
peringseweg 226. 8908 VLAM-
NERTINGE.  051/316391 - 0479 
647239 - 0476 968934. info@
hetoneindige.be - www.hetonein-
dige.be
[W][AN] Dansplezier works-
hop. 3. 10u-17u. Speelse dans-
dag waar we dansen op diverse 
ritmes, ademen, vrij bewegen. 
Genieten van jouw unieke dans, 
alleen, samen, in stilte of met 
muziek. Dominique Respens. 
Dominique Respens - Luc Leyten. 
De Bijenkorf in Rosselaar. Ha-
verstraat 6. 2490 BALEN.  0498 
246 633 - 056 21 02 92. domini-
que.respens@gmail.com - www.
shiatsu-academie.be

De Silva-methode

[C][AN] MindScape Cursus 
(ENG). 16 tot 17/2. 9u-18u. Eloise 
Ansell leert jou aan de slag te 
gaan met jouw intuïtie en jouw 
ongekende krachten - zeer uitge-
breide en diepgaande workshop, 
vraag meer info. Eloise Ansell, 
Chantal Remmerie, lesgever, 
coördinator. Chan’Talk. Great 
White Whale Center (Antwerpen 
Area). 2150 BORSBEEK.  016 40 
87 19 - 0476 207 646. chantalk@
telenet.be - www.chantalk.be

Enneagram

[C][BR] Het Enneagram. 9/3 en 
10/3. 9u30-18u. Het Enneagram is 
een eeuwenoude manier voor zel-
fontwikkeling en inzicht in je per-
soonlijkheid. Joost Van Der Leij. 

Koningsteen Vzw. Oxdonkstraat. 
1880 KAPELLE OP DEN BOS.  
015 71 00 52. info@koningsteen.
be - www.koningsteen.be

Esoterische stromingen

[W][OV] Vamachara. 9. 13u30-
18u. Met als basis het boek 
Vamachara worden een aantal 
psycho-energetische verdedi-
gingsmethodes bestudeerd al-
sook enkele basisprincipes uit 
het boek. Benjamin Adamah, 
Presentator. Belgiumbridge Ma-
gazine. Kasteel van Sint Niklaas. 
Parklaan. 9100 SINT-NIKLAAS.  
0486 759 033. bridge.redactie@
gmail.com 50 Euro participatie pp 
incl.cursus.

Geboortebegeleiding

[O][WV] Docenten opleiding 
Zwangerschapsyoga. 23/2, 23/3, 
27/4 en 22/6. In deze opleiding wil 
ik iedereen die beroepshalve met 
zwangere dames te maken heeft, 
begeleiden om op een mooie ma-
nier yoga te geven aan zwangere 
mama’s. Nadia Feys, Yogado-
cente, licentiate kinesitherapie, 
light body leraar. Pure Yoga. Pure 
Yoga. Langestraat 127. 8000 
BRUGGE.  0488/412338. info@
pure-yoga.be - www.pure-yoga.
be

Geweldloos communiceren

[C][WV] Oefendag geweldloze 
communicatie. 19/2. 0u-0u. 
Oefendag Geweldloze commu-
nicatie. Corrylaura Van Bladel. 
Blabla-Blabla. Eekhoutcentrum. 
8500 KORTRIJK.  014 42 38 90. 
info@blabla-blabla.be - www.bla-
bla-blabla.be
[C][AN] Basistweedaagse ism 
Katholieke Hogeschoo. 26/2 en 
15/3. 0u-0u. Basisweedaagse ism 
de Katholiek Hogeschool Kem-
pen, centrum DoncheMeer info 
www.blabla-blabla.be/agenda. 
Corrylaura Van Bladel. Blabla-
Blabla. Katholieke Hogeschool 
Kempen Campus Vorselaar. 2290 
VORSELAAR.  014 42 38 90. 
info@blabla-blabla.be - www.bla-
bla-blabla.be

HSP

[W][OV] Het energetisch spel 
bij hooggevoeligheid. 20/2. 
14u-15u30. Een andere kijk op 
hooggevoeligheid. Jan Camus. 
Mannaz Vzw. Mannas School. 
Spiegelstraat 6. 9940 SLEIDIN-
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rubrieken
GE.    09 229 24 69  .   contact@
mannazschool.be  

  Jungiaanse psychoanalyse  

  [W]  [OV]   Archetypen van Carl 
Gustav Jung.   9/3 en 10/3.   9u-
17u.   In het onbewuste bevinden 
zich psychische inhouden die 
niet tot het bewustzijn zijn door-
gedrongen.   Annick Lentacker  . 
  Mannaz Vzw.   Mannazschool. 
Spiegelstraat 6. 9940 SLEIDIN-
GE.    09 229 24 69  .   contact@
mannazschool.be  

  Kinderwijze vorming  

  [W]  [LI]   Kennismaking kinder-
coaching.   13/2.   14u-15u.   Wat 
is creatieve coaching? Hoe ver-
loopt een sessie? Hoe vertelt 
een tekening wat er in jouw kind 
omgaat?   Anke Colson  , Creatief 
kinder Coach.     workshopruimte 
bij Vizualia. Hoogstraat 33. 3930 
HAMONT (VLAKBIJ NL GRENS).    
32486847062  .   anke.colson1@te-
lenet.be   - www.vizualia.be  
  [W]  [OV]   Kinderyoga voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar.   20/2, 
22/2, 27/2 of 1/3.   14u30-19u. 
  Reeks van 5 playshops op 
woensdag en op zaterdag. Een 
speels yoga avontuur boorde-
vol beweging, ontspanning en 
creativiteit.   Els Diependaele  , 
kinderyogadocente.   Via Pro-
messa.   ‘de Yogatuin’ Via Pro-
messa. Korte Munte 5. 9620 
ZOTTEGEM- VELZEKE.    09 
361 36 29 - 0474 314764  .   els@
viapromessa.be   - www.viapro-
messa.be  
  [W]  [OV]   Spelenderwijs onts-
pannen.   9.   13u30-15u.   Works-
hop waarin mindfulnessvaardi-
gheden gecombineerd worden 
met yoga, ademhaling, relaxatie. 
  Els Diependaele  , mindfulness 
kindertrainer.   Kiddyminds.   ‘de 
Yogatuin’ Via Promessa. Korte 
Munte 5. 9620 ZOTTEGEM-
VELZEKE.    0474 314 764 - 09 
3613629  .   els@viapromessa.be   
- www.kiddyminds.be  

  Kristallen & mineralen  

  [W]  [VB]   Kennismaking met 
edelstenen.   26.   20u-22u.   Ben je 
ook gefascineerd door edelste-
nen en kristallen ? Leer er meer 
over. We eindigen de avond met 
een edelsteenmeditatie.   Elke 
Pepermans  .     Angels & Stones. 
Engelenstraat 51. 3070 KOR-
TENBERG.    0499/34.77.51  .   
elke@angels-stones.be   - www.
angels-stones.be  

  Kunst en persoonlijke 
ontwikkeling  

  [W]  [AN]   Zentangle, een medita-
tieve kunstvorm - Mastermind.   
6/3.   19u30-21u30.   Zentangle als 
inspiratiebron.Het tekenen van 
Zentangles is een vorm van onts-
panning, het komen tot meer aan-
dacht, rust en stilte.   Jella Verelst  . 
  Paperartstudio.   Kijkuitstraat 142. 
2920 KALMTHOUT.    0477 642 
163  .   info@paperartstudio.be  

  Massage  

  [W]  [LI]   Verwendriedaagse MAS-
SAGE.   22/2, 23/2 en 24/2.   10u-
17u.   Zalig genieten met je partner. 
Je krijgt allerlei massagetechnie-
ken aangereikt, de nadruk ligt op 
genieten. Deze dagen zijn be-
doeld om elkaar tijd en aandacht 
te geven.   Ellen Van Der Helm  . 
  Kasteel De Schans.   Kasteelstraat 
. 3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .   info@kasteeldeschans.com   - 
www.kasteeldeschans.com  

  Meditatie  

  [W]  [AN]   Meditatienamiddag 
met Deekshablessing.   11. 
  13u30-16u.   Kom je laten onder-
dompelen in de Oneness-ener-
gie en ontvang de Deekshables-
sing (=energieoverdracht).   Anne 
Dockx  , Deekshatrainer.   Vlinder-
Licht.   Vlinder-Licht. Louis Ver-
voortlaan 49. 2900 SCHOTEN.    
0494 928 930  .   vlinder-licht@
base.be   - www.vlinder-licht.be  

  [W]  [VB]   Mantra’s zingen.   19/2. 
  19u30-21u30.   Samen mantra’s 
zingen: een rustmoment, een ge-
bed, een expressieve manier van 
mediteren. Een heel aparte erva-
ring om je gedachten tot rust te 
zingen.   Chris Van Meeuwen  .   La 
Riposa.   La RiPoSa - Groepsprak-
tijk voor relaxatie en creativiteit. 
Warotstraat 54. 3020 VELTEM-
BEISEM.    0474 874 242  .   info@
lariposa.be   - www.lariposa.be  

  Mindfulness  
  [W]  [LI]   Mindfulness sessie.   
16/2.   16u-18u30.   We oefenen 
samen: bodyscan, wandel- en 
zitmeditatie. Iedereen is wel-
kom!   Brunhilde Denoodt  .   Itam. 
  Langveldstraat 4. 3570 ALKEN.    
09 387 00 45  .   info@itam.be   - 
www.itam.be  
  [C]  [OV]   Mindfulnesstraining.   
19/2.   19u30-22u.   Via de training 
leert men rechtstreeks met ne-
gatieve gedachten, emoties en 
spanningen omgaan. Reeks van 
acht avonden.   Gilly Hillebrant  . 
  Itam.   t’Klooster. Nieuwe baan 6. 
9120 VRASENE.    09 387 00 45  .   
info@itam.be   - www.itam.be  
  [C]  [WV]   Mindfulness Training.   
19/2.   19u30-22u.   Ook wel aan-
dachtstraining genoemd. Het is 
een meditatietechniek die reeds 
meer dan 2500 jaar oud is en 
die laat contact maken met het 
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nu.   Chris Vanderhaeghen  . 
  Onafhankelijk Ziekenfonds.   OZ 
Brugge. Gistelsesteenweg 291. 
8000 BRUGGE.    09 387 00 45  .   
info@itam.be   - www.itam.be  
  [C]  [AN]   MINDFULNESS trainin-
gcursus.   23/2.   13u30-16u.   Door 
z’n unieke integratie van Westerse 
psychologie en Oosterse technie-
ken heeft deze aandachtstraining 
een immense invloed op de ma-
nier waarop je in het leven staat. 
  Brunhilde Denoodt  .   Onafhanke-
lijk Ziekenfonds (Oz).   OZ Heren-
tals. Zandstraat 95. 2200 NOOR-
DERWIJK.    09 387 00 45  .   info@
itam.be   - www.itam.be  
  [W]  [OV]   Mindfulness training.   
28/2, 7/3, 14/3, 21/3 en 28/3. 
    Stap voor stap ontdekken hoe 
bewuste aandacht ervoor kan 
zorgen dat je beter in je kracht 
kan staan en stress kan leren 
hanteren, 5 sessies Gentbrugge. 
  Hilda Schouppe  , Mindfulness-
trainer.     Ten huize van. Wever-
boslaan 44. 9050 GENTBRUG-
GE.    09/231 60 32 - 0479 39 07 
88  .   hildaschouppe@scarlet.be  

  Muziektherapie &
 klankenbehandeling  

  [W]  [VB]   Klankschaalmeditatie.   
27.   19u30-21u30.   Een geleide 
ontspanning en  diepwerkende 
manier om met gebruik van 
klankschalen en andere ins-
trumententen te mediteren op 
de trilling van de klanken.   Kris 
Klaesen  .   La Riposa.   La RiPoSa 
- Groepspraktijk voor relaxatie 
en creativiteit. Warotstraat 54. 
3020 VELTEM-BEISEM.    0474 
874 242  .   info@lariposa@gmail.
com   - www.lariposa.be  

  Natuurgerichte 
gezondheidszorg  

  [C]  [LI]   Acupressuur.   11/2 en 
13/2.   19u30-22u.   In deze cursus 
leer je door middel van acupres-
suur je lichaam weer terug in 
balans te brengen of te houden. 
  Suzanne Wouters  .   De Bosrank. 
  Centrum De Bosrank. Kleine 
Hoolstraat 11. 3540 HERK-DE-
STAD.    013/55 41 57  .   info@bos-
rank.be   - www.bosrank.be  

  Natuurlijke geneeswijzen  

  [W]  [AN]   Beweeg vanuit je 
centrum,je bekkenbodem.   17. 
  10u-13u.   FELDENKRAIS : Jouw 
gebied van je bekkenbodem kan 
je ervaren en voelen voor jezelf. 

Je hoeft niet alleen bezig zijn met 
het aanspannen en ontspannen. 
  Liesbet De Kock  , Feldenkrais 
Practitioner.   Motions To Sense. 
  Phoenix. Zenobe Grammestraat 
1. 2018 ANTWERPEN.    0495 42 
01 47  .   info@motionstosense   - 
www.motionstosense.com  

  Nutritherapie  

  [W]  [VB]   Zuiveringskuur (3 da-
gen).   22/2, 23/2 en 24/2.   9u-18u. 
  Een 3-daagse mix van zuiveren-
de voeding, lichaamsbeweging, 
massage, yoga, tai chi, medi-
tatie, lezingen doet zuiverende 
wonderen voor lichaam en geest. 
  Katrien Verstraete  .   La Riposa. 
  La RiPoSa - Groepspraktijk voor 
relaxatie en creativiteit. Warots-
traat 54. 3020 VELTEM-BEI-
SEM.    0474 874 242  .   info@lari-
posa.be   - www.lariposa.be  

  Opstellingen  

  [W]  [AN]   Familie-Opstellingen.   
19/2, 5/3.   20u-22u.   De avon-
dreeks Familieopstellingen is 
doorlopend, je kan op ieder mo-
ment voor 6 x deelnemen ins-
tappen.   Indra Torsten Preiss  . 
  Atelier Levenskunst.   Agust Van-
daelstraat 17. 2610 WILRIJK 
(ANTWERPEN).    03 825 53 74  .   
indra@atelierlevenskunst.be   - 
www.atelierlevenskunst.be  
  [W]  [WV]   Weg naar Gezondheid.   
23/2.   9u30-17u30.   Onze ziekten, 
verbonden met diegenen, hun lo-
tgevallen die in het verborgene ge-
bleven zijn? Zelden aanschouwen 
we onze ziekten en symptomen in 
het groter geheel.   Odilon Mets  . 
  Bewustzijnshuis.   Praktijk van 
Crien Heyde. Coppieterstraat 27. 
8340 SIJSELE.    03 772 16 48 - 
0495 576848  .   crienheyde@tele-
net.be   - www.crienheyde.be  
  [W]  [AN]   Familie- en onderwij-
sopstellingen.   3/3.   13u-18u.   Op 
een school heb je te maken met 
verschillende systemen: leerlin-
gen, leraren, directie, ouders, 
schoolbesturen en overheidsins-
tanties.   Hilde Van Bulck  .   Samtati 
Bvba.   The Great White Whale 
Center (GWWC). 2150 BORS-
BEEK (ANTW.).    015 31 54 81  .  

  Partners  

  [W]  [LI]   De Taal van mijn Hart.   
21/2, 22/2, 23/2 en 24/2.   10u-17u. 
  Communicatie training voor (echt)
paren.   Arend Van Rietschoten, 
Diana Van Rietschoten  .   Kas-
teel De Schans.   Kasteelstraat 18. 

3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .   info@kasteeldeschans.com   - 
www.kasteeldeschans.com  

  Persoonlijke ontwikkeling  

  [W]  [AN]   Authentic Circle Day.   
10.   9u30-18u.   Jezelf verbinden 
met je ECHTHEID en je van daa-
ruit verbinden met de anderen.
Samen gebruiken we de kracht 
van de groep om onszelf te vin-
den ...   Roel Delbon  , Heart Intel-
ligence Trainer & Coach.   Salus 
Orbis Vof.   E.I. Instituut. Taxan-
derlei 52A. 2900 SCHOTEN 
(ANTWERPEN).    +32475386397  .   
info@heartintelligence.be   - www.
heartintelligence.be  
  [W]  [VB]   Assertiviteit alleen 
voor vrouwen.   12.   14u-18u.   Een 
DOE-workshop voor vrouwen 
als het hoog tijd is om iets aan je 
assertiviteit te doen.  Theorie en 
praktijk voor teveel of te weinig as-
sertiviteit.   Tineke Weymiens  .   La 
Riposa.   La RiPoSa - Groepsprak-
tijk voor relaxatie en creativiteit. 
Warotstraat 54. 3020 VELTEM-
BEISEM.    0474 874 242  .   info@
lariposa.be   - www.lariposa.be  
  [W]  [OV]   Adem! Zing! Ontdek je 
kracht!   14/2 of 15/2, 16/2, 18/2, 
25/2 of 1/3.   9u30-13u.   Via laa-
gdrempelige oefeningen ontdek 
je gaandeweg hoe de adem en 
de stem je kan bevrijden en je 
opnieuw in je kracht plaatsen, 
verbonden met jezelf.   Hilda 
Schouppe  , Stemcoach/Gezond-
heidsbegeleider.   Praktijk Voor 
Natuurlijke Gezondheidszorg. 
  Ten huize van. Weverboslaan 
44. 9050 GENTBRUGGE.    09 
231 60 32 - 0479 39 07 88  .   hil-
daschouppe@scarlet.be  
  [W]  [AN]   Open avonden voor 
ZIJNsbeleving.   15/2.   20u-22u. 
  We bundelen onze energie en 
laten haar vrijuit stromen. Je 
energetische kanalen openen 
zich. Je kunt de energiestromen 
in en rond je lichaam leren voele. 
  Hilde Van Bulck  .   Samtati Bvba. 
  The Great White Whale Center. 
2150 BORSBEEK (ANTW.).    
015 31 54 81  .   info@samtati.
com   - www.samtati.com  
  [W]  [BR]   Global Systemat.   16/2. 
  9u30-18u.   In het nu leven vraagt 
een grote inspanning. Via een Rus-
sisch systeem Systemat genaamd 
krijgen we technieken en methodes 
aangereikt.   Jean Marie Frécon  . 
  Koningsteen Vzw.   Oxdonkstraat. 
1880 KAPELLE OP DEN BOS.    
015 71 00 52  .   info@konings-
teen.be   - www.koningsteen.be  
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  [W]  [OV]   Ontmoetingen rond 
een thema.   21/2.   20u-22u.   Dit 
is geen therapie, geen coa-
ching. We zijn er “gewoon” voor 
elkaar.   Karen Schram  .   De Ast. 
  vzw de Ast. Zakske 2. 9700 
OUDENAARDE.    055 30 03 05 
- 0473 43 82 24  .   info@de-ast.be   
- www.de-ast.be  
  [W]  [OV]   Liefde als medicijn.   21. 
  19u-22u15.   Unieke workshop en 
mini concert over het gebruik van 
de sterkste energie van het uni-
versum LIEFDE. Technieken voor 
succes en innerlijke rust.   Rudy 
Steyvers  , trainer.   Tymy.   Meeting 
Center Zottegem “Eerste Woord”. 
Kloosterstraat 40. 9620 ZOT-
TEGEM.    0479 63 00 15  .  
  [W]  [VB]   Talenfestival Leu-
ven.   23.   13u-19u.   Maak tijdens 
vier opeenvolgende sessies 
kennis met 4 vreemde talen uit 
een waaier van 20. Ook minde-
rheidstalen en het Leuvens dia-
lect in primeur.       Esperanto 3000. 
  CENTRUM VOOR LEVENDE 
TALEN (CLT). DEKENSTRAAT 
4. 3000 LEUVEN.    016/89.04.80  .   
ivo.schenkel@telenet.be   - www.
esperanto3000.be  
  [W]  [OV]   Familieopstellingen.   9. 
  9u30-18u30.   Wat in een familie 
niet verwerkt is, belast volgende 
generaties. Inzicht en herstel voor 
problemen op persoonlijk vlak, in 
relaties, op je werk.   Christina 
Pauwels  , systeemtherapeute. 
  Vzw De Ast.   vzw de Ast. Zakske 
2. 9700 OUDENAARDE.    055 30 
03 05 - 0473 438 224  .   info@de-
ast.be   - www.de-ast.be  
  [W]  [AN]   Authentic Circle Day.   9. 
  9u30-18u.   Jezelf verbinden met je 
ECHTHEID en je van daaruit ver-
binden met de anderen.
Samen gebruiken we de kracht 
van de groep om onszelf te vin-
den ...   Roel Delbon  , Heart Intel-
ligence Trainer & Coach.   Salus 
Orbis Vof.   E.I. Instituut. Taxan-
derlei 52A. 2900 SCHOTEN 
(ANTWERPEN).    +32475386397  .   
info@heartintelligence.be   - www.
heartintelligence.be  

  Qigong  
  [C]  [WV]   Meridiaan Chi Kung.   
  19u-20u15.   Je leert een een-
voudige vorm van Chi Kung 
die je lichaam versoepelt en 
de geest tot rust brengt. Je kan 
steeds een losse les komen 
volgen.   Dominique Respens  , 
MCK docente.     Centrum Shia-
vaya. Bavikhoofsestraat 38. 
8520 KUURNE.    056 21 02 92  .   
dominique.respens@gmail.com   

- www.shiatsu-academie.be  
  [C]  [AN]   Chi Neng Qigong start 
lessenreeks.   20/2, 27/2, 6/3, 
13/3, 20/3 en 27/3.   18u30-19u50. 
  Met eenvoudige diepwerkende 
bewegingen die je welbevinden 
heel snel verbeteren, brengen 
we lichamelijk evenwicht en in-
nerlijke rust.   Tilla Van Opstal  , 
Hoofddocente.   Chi Neng Institu-
te Belgium.   Atelier Levenskunst. 
August van Daelstraat 17. 2610 
WILRIJK.    03 288 45 08  .   tilla@
chineng.eu   - www.chineng.be  
  [C]  [AN]   Chi Neng Qigong 
START lessenreeks gevorder-
den.   20/2.   20u10-21u30.   Dieper 
ingaan op de eenvoudige bewe-
gingen, nog meer Qi voelen, je 
immuunsysteem nog versterken, 
bewust worden van je emoties 
en die in balans brengen.   Tilla 
Van Opstal  , Hoofddocente.   Chi 
Neng Institute Belgium.   Atelier 
Levenskunst. August van Daels-
traat 17. 2610 WILRIJK.    03 288 
45 08  .   tilla@chineng.eu   - www.
chineng.be  
  [W]  [OV]   Chi Neng Qigong voor 
beginners.   24/2.   10u-17u.   Na 
deze dag kan je thuis, afgestemd 
op kosmische Qi, deze eenvou-
dige diepwerkende bewegingen 
oefenen om je welbevinden heel 
snel te verbeteren.   Tilla Van 
Opstal  , Hoofddocente.   Chi Neng 
Institute.   Straal en Geniet. Don-
kerstraat 21. 9402 MEERBEKE.    
03 288 45 08  .   tilla@chineng.eu   
- www.chineng.be  
  [W]  [OV]   Chi Neng Qigong 
3-daagse voor beginners.   1/3, 
2/3, 3/3.   12u-17u.   Tijdens deze 
3-daagse ligt de aandacht voo-
ral op trainen, onder persoonlijke 
aandacht worden de bewegingen 
verfijnd, kom je in balans en tot 
rust.   Tilla Van Opstal  , Hoofddo-
cente.   Chi Neng Institute Belgium. 
  ‘t Leerhof. Hollebeekstraat 6. 9661 
PARIKE.    03 288 45 08  .   tilla@
chineng.eu   - www.chineng.be  
  [C]  [AN]   Chi Neng Qigong start 
lessenreeks.   7/3.   18u30-19u50. 
  Met eenvoudige diepwerkende 
bewegingen die je welbevinden 
heel snel verbeteren, brengen 
we lichamelijk evenwicht en in-
nerlijke rust.   Van Opstal Van 
Opstal  , Hoofddocente.   Chi Neng 
Institute Belgium.   Het Arsenaal. 
Sint Cordulastraat 23. 2900 
SCHOTEN.    03 288 45 08  .   tilla@
chineng.eu   - www.chineng.be  

  Rebirthing  

  [W]  [AN]   Rebirthing Adema-

vond.   12/2.   19u30-22u30.   De 
adem-avond is bedoeld voor 
mensen die zelf - bewuster willen 
worden, zich meer willen onts-
pannen en de eigen spirituele 
ontwikkeling willen verdiepen. 
  Indra Torsten Preiss  .   Atelier Le-
venskunst.   August Vandaelstraat 
17. 2610 WILRIJK (ANTWER-
PEN).    03 825 53 74  .   indra@
atelierlevenskunst.be   - www.ate-
lierlevenskunst.be  
  [W]  [AN]   Rebirthing Adema-
vond.   26/2.   19u30-22u30.   De 
adem-avond is bedoeld voor 
mensen die zelf - bewuster 
willen worden, zich meer willen 
ontspannen en de eigen spiri-
tuele ontwikkeling willen ver-
diepen.   Indra Torsten Preiss  . 
  Atelier Levenskunst.   AugustVan 
Daelstraat 17. 2610 WILRIJK 
(ANTWERPEN).    03 825 53 74  .   
indra@atelierlevenskunst.be   - 
www.atelierlevenskunst.be  
  [W]  [AN]   Totale herademing.   2/3 
en 3/3.   10u-17u.   Rebirthing is een 
ademtechniek waarbij de in- en 
uitademing verbonden worden. 
Er wordt in een vloeiende bewe-
ging geademd, zonder zich op te 
spannen.   Indra Torsten Preiss  . 
  Atelier Levenskunst.   August Van 
Daelstraat 17. 2610 WILRIJK 
(ANTWERPEN).    03 825 53 74  .   
indra@atelierlevenskunst.be   - 
www.atelierlevenskunst.be  

  Reflexologie  

  [W]  [LI]   Handreflexologie Ba-
sis voor beginners.   28/2 tot 
21/3.   9u-11u30.   Neem je eigen 
welzijn in handen! 4 avonden 
of voormiddagen handreflexo-
logie voor zelfhulp. Je leert een 
volledige behandeling bij jezelf 
uitvoeren.   Heinrike Bergmans  , 
Erkend Bevo-Reflexologist, Les-
gever.   Sarafijn Reflexology & 
Coaching.   Sarafijn VOF. Onde-
rwijsstraat 43. 3920 LOMMEL.    
011 815705  .   info@sarafijn.be   - 
www.sarafijn.be  

  Reiki  

  [W]  [AN]   OPEN Reiki avond.   
15/2.   20u-22u30.   Tijdens deze 
avonden wordt er per twee aan 
een behandelingstafel gewerkt. 
Je neemt zowel de plaats in van 
de gever als de ontvanger.   Griet 
Heylen  .   Anam Cara.   Steenbeek 
28. 2590 BERLAAR-HEIKANT.    
015 76 15 00  .   www.anamcara.be  
  [W]  [WV]   Reiki oefenavonden.   
6/3.   20u.   Deze avonden zijn voor 
iedereen toegankelijk.   Dirk Oos-
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terlynck  , Reiki meester/Reader/
Healer/Energetisch therapeut. 
  Het Oneindige Vzw.   Het Onein-
dige vzw. Geitestraat 25. 8870 
IZEGEM.    051/316391 - 0479 
647239  .   info@hetoneindige.be   - 
www.hetoneindige.be  

  Relaxatie  

  [W]  [OV]   Relaxeren met tibe-
taanse klankschalen.     19u30-
21u30.   De klankschalen verster-
ken het trillingsveld in en rondom 
je, en op die manier zorgen ze 
voor ontspanning en emotioneel 
evenwicht.   Caroline Coddens  , 
gezondheidstherapeute.   De 
Ast.   vzw de Ast. zakske 2. 9700 
OUDENAARDE.    055 30 03 05 - 
0473 43 82 24  .  

  Shiatsu  

  [O]  [WV]   Shiatsu Basiscursus.   
  9u30-16u30.   Je leert de basisprin-
cipes van shiatsu + een complete 
behandeling. De Basiscursus is 
de instap naar een meerjarige 
professionele Shiatsu opleiding. 
  Dominique Respens  , Shiatsu 
Docente.   Shiatsu Academie.   Cen-
trum Shivaya. Bavikhoofsestraat 
38. 8520 KUURNE.    0498 246 
633  .   dominique.respens@gmail.
com   - www.shiatsu-academie.be  

  Sjamanisme  

  [W]  [AN]   Basiscursus Sjama-
nisme.   16/2 en 17/2.   10u-18u. 
  Kennismaking met enkele 
krachtige basisprincipes en 
technieken die reeds duizen-
den jaren gebruikt worden door 
sjamanen over de hele wereld. 
  Roel Crabbé  .   Anam Cara. 
  AnamCara Yurt. Steenbeek. 
2590 BERLAAR-HEIKANT.    015 
76 15 00    .   www.anamcara.be  
  [W]  [LI]   Gemengde Zweethut.   
16/2 en 17/2.   13u.   De zweethut 
is een Indiaans reinigingsritueel 
waarin er een zuivering plaats-
vindt op lichamelijk, emotioneel, 
rationeel en spiritueel niveau. 
  Geert De Groof  .   Kasteel De 
Schans.   Kasteelstraat. 3680 
OPOETEREN.    089 62 92 62  .   
info@kasteeldeschans.com   - 
www.kasteeldeschans.com  
  [W]  [AN]   Sjamanistische Vuur-
ceremonie voor Mannen.   20/2. 
  20u-22u.   Deze ceremonies 
zijn voor mannen die het hart 
willen toewijden aan het dienen 
van een stralende Aarde.   Roel 
Crabbé  .   Anam Cara.   Anam-
Cara Yurt. Steenbeek 28. 2590 

BERLAAR HEIKANT.    015 76 
15 00  .   www.anamcara.be  
  [W]  [OV]   Dreamtime Healing.   
22/2.   20u-22u.   Een ritueel gericht 
op healing en de vernieuwende, 
transformatieve kracht van het 
levenslicht. Een aanrader!   Roel 
Crabbé, Griet Heylen, Patrik 
Niels  .   Anam Cara.   Hof Ten Dale. 
Daalstraat 2. 9420 ERPE MERE.    
015 76 15 00  .   www.anamcara.be  
  [W]  [LI]   Vrouwenzweethut.   23/2, 
24/2.   10u-17u.   In dit weekend 
gaan we aan de slag met dans, 
lichaamswerk, contactoefeningen 
als voorbereiding voor het los-la-
ten in het zweethutritueel.       Kas-
teel De Schans.   Kasteelstraat. 
3680 OPOETEREN.    089 62 92 
62  .   info@kasteeldeschans.com   - 
www.kasteeldeschans.com  
  [W]  [OV]   ZieleZusters - Maan-
hut.   28/2.   19u30-22u.   We drum-
men die avond voor moeder aar-
de en grootmoeder maan.  Na 
een droomreis delen we onze er-
varingen.   Fabienne De Groote  . 
  De Maansikkel.   De Maansikkel. 
Gerard Willemotlaan 100. 9030 
MARIAKERKE.    0497 465 811  .   
info@demaansikkel.be   - www.
demaansikkel.be  
  [W]  [AN]   Siberisch stenenora-
kel zelf leren.   8/3.   10u-16u.   Het 
stenenorakel is een duizenden 
jaren oude methode die de Si-
berische sjamanen gebruiken 
om het antwoord te vinden op 
vragen van allerlei aard...   Inge 
Pauwels  .   Vishuddha Bvba - 
Toscanzahoeve.   Frekeslei 4. 
2221 .    0475 347 112  .   info@
toscanzahoeve.be   - www.tos-
canzahoeve.be  

  Spiritualiteit  

  [W]  [WV]   Workshop Angelolo-
gie met Nan Engelhuys.   19/2, 
20/2 en 21/2.   14u-18u.   Rudolf 
Steiner, Anselm Grün, Hans 
Stolp, Theolyn Courtens zijn 
wetenschappers en/of theolo-
gen die de grenzen doorbreken 
om over Engelen te praten    Nan 
Engelhuys  .   Moritoen.   Moritoen-
huis. Lange vesting 112. 8200 
BRUGGE.    050-310.222  .   info@
moritoen.be   - www.moritoen.be/  

  Spirituele tradities  

  [W]  [WV]   Kabbala themadag: 
het buitenatuurlijke.   22/2.   13u-
17u.   Tussen de natuurlijke - en 
de bovennatuurlijke wereld be-
vindt zich de buitennatuurlijke 
wereld. De wereld van demonen, 
angst en magie.   Joris De Brant  . 

  Moritoen.   8200 SINT-MICHIELS.    
050 45 40 00  .   info@moritoen.be   
- www.moritoen.be  

  Vegetarisme  

  [W]  [OV]   Vegetarisch koken.   
1/3 of 8/3.   9u-12u.   We berei-
den een maaltijd mét dessert 
die we samen opeten.   Martine 
Bal  , creatief agoge.   De Ast.   vzw 
de Ast. zakske 2. 9700 OUDE-
NAARDE.    055 30 03 05  .   info@
de-ast.be   - www.de-ast.be  

  Vrouwelijkheid-
mannelijkheid  

  [W]  [OV]   Dans van Yin & Yang 
is creatie.   17.   10u30-18u.   Als 
het mannelijke en vrouwelijke in 
ons in balans is dan weten we 
moeiteloos wanneer we wat te 
doen hebben.   Anne Geerts  , trai-
ner & coach, 5Ritmesdocente. 
  Danshetleven.   ECEJ. Brussel-
sesteenweg 265. 9090 MELLE.    
0476/898006  .   annegeerts@sky-
net.be   - www.danshetleven.be  
  [W]  [OV]   Vrouwencirkel - Tao 
van de vrouw.   20.   9u-11u30.   In-
troductie les waarin je de magie 
en de helende kracht ontdekt van 
de Tao voor de vrouw. We wer-
ken met dans, yoga, meditatie en 
massage.   Dominique Respens  , 
Tao Docente.     Centrum Shambal-
la. Ten Bosse 78. 9800 DEINZE.    
056 21 02 92 - 0498 246 633  .   
dominique.respens@gmail.com   - 
www.shiatsu-academie.be  
  [W]  [OV]   Vrouwencirkel - Tao 
van de vrouw.   20/2.   9u-11u30. 
  Ontdek de magie en de helende 
kracht van de Tao van de vrouw, 
samenkomen met andere wijze 
vrouwen in een cirkel met dans, 
yoga, meditatie en massage. 
  Dominique Respens  , Tao Do-
cente.     Centrum Shamballa. Ten 
Bosse 78. 9800 DEINZE.    056 
21 02 92 - 0498 246 633  .   domini-
que.respens@gmail.com   - www.
shiatsu-academie.be  

  Zang & stem  

  [W]  [OV]   Zingen in volle aan-
dacht in Gent.     19u30-21u30. 
  Geen zangervaring nodig! Bo-
ventonen zingen, Dhurpadzang, 
geborgenheid van wiegeliederen, 
het speelse van je eigen klanken 
gewaarworden in groep.   Kate-
lijn Vanhoutte  .   Adoravita Vzw. 
  Steinerschool Gent. Kasteellaan 
54. 9000 GENT.    0476 383 051 - 
0476 383 051  .   info@adoravita.be   
- www.cantavita.be  
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rubrieken
  [W]  [OV]   Zingen in volle aan-
dacht!     19u30-21u30.   Geen zan-
gervaring nodig! Boventonen zin-
gen, Dhurpadzang, geborgenheid 
van wiegeliederen, het speelse 
van je eigen klanken gewaarwor-
den in groep.   Katelijn Vanhoutte  . 
  Adoravita Vzw.   Polariteit. Verkor-
tingsstraat 55. 9040 GENT.    0476 
383 051 - 0476 383 051  .   info@
adoravita.be   - www.cantavita.be  
  [W]  [OV]   Zingen in volle aan-
dacht in Pantha Rhei.     19u30-
21u30.   Geen zangervaring nodig! 
Boventonen zingen, Dhurpad-
zang, geborgenheid van wiegelie-
deren, het speelse van je eigen 
klanken gewaarworden in groep. 
  Katelijn Vanhoutte  .   Magda 
Baert.   Pantha Rhei. Berkenlaan 
1. 9100 ST-NIKLAAS.    03 777 28 
73 - 0476 849 265  .   magda@pan-
tarhei-massage.be   - www.panta-
rhei-massage.be  
  [W]  [OV]   Zingen in volle aan-
dacht - Graag wat trager.     9u30-
11u30.   Geen zangervaring nodig! 
Boventonen zingen, Dhurpad-

zang, geborgenheid van wiegelie-
deren, het speelse van je eigen 
klanken gewaarworden in groep. 
  Katelijn Vanhoutte  .   Adoravita 
Vzw.   Ademruimte. Leeuweriks-
traat 1. 9840 DE PINTE.    0476 
383 051 - 055 31 37 85  .   info@
adoravita.be   - www.cantavita.be  
  [W]  [OV]   Boventonenkoor Can-
tavita.   23, 16, 20 en 25.   16u-18u. 
  Boventonenkoor Cantavita wordt 
gevormd door mensen die graag 
boventonen zingen en
les gevolgd hebben bij Katelijn 
Vanhoutte.   Katelijn Vanhoutte  . 
  Adoravita Vzw.   Machariuskerk. 
St-Machariusstraat 1. 9000 
GENT.    0476 383 051 - 055 31 
37 85  .   info@adoravita.be   - www.
cantavita.be  
  [W]  [OV]   Babyzang.   9.   14u30-
15u30.   De baby in je buik hoort 
je stem, voelt de trillingen ervan, 
herkent ze en wordt er rustig 
van. Voor mama en papa. Er is 
geen zangervaring vereist!   Kate-
lijn Vanhoutte  , Zangtherapeute. 
  Cantavita.   De Biotoop Kinderda-

gverblijf. Groot-Brittaniëlaan 74. 
9000 GENT.    055 31 37 85 - 0476 
383 051  .   katelijnvanhoutte@can-
tavita.be   - www.cantavita.be  
  [W]  [AN]   Introductie adem, stem 
en boventonen.   9.   10u-16u.   ken-
nismaken met oefeningen, impro-
visaties en klankmeditaties voor 
de opleiding tot stemdocent en 
adem- en stemtherapeut.   Borg 
Groeneveld  , docent.   Stemba-
lans.   ‘t Verhaal. Dorpsstraat 1. 
2070 BURCHT.    00725095520 
- 00619184145 - 31725095520  .   
borg@stembalans.nl   - www.zan-
gopleiding.nl  

  Zen  

  [W]  [OV]   ZENMEDITATIE.   18/2, 
4/3.   19u30-21u30.   Aandacht ja, 
aandacht benadert het best wat 
we doen bij zenmeditatie. Aan-
dachtig zijn is evident en toch 
zo moeilijk.   Guido Mareels  .   De 
Ast.   vzw de Ast. zakske 2. 9700 
OUDENAARDE.    055 30 03 05  .   
info@de-ast.be   - www.de-ast.be  
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Activiteiten - een korte handleiding
Organisatoren van activiteiten kunnen tot 4 activiteiten per maand aankondigen. Alle activiteiten 
worden GRATIS op de website gepubliceerd. In de mate van het mogelijke verschijnen ze ook in 
de papieren versie. Voorrang wordt gegeven aan organisatoren die een publicatiegarantie beta-
len. Je kan deze aanvragen via het formulier op www.agendaplus.be/publicatiegarantie.

Hoe activiteiten ingeven?
Je kan zelf je activiteiten rechtstreeks ingeven via www.agendaplus.be
• Ga naar het tabblad Professioneel.
• Maak een account aan. Je zal een e-mail ontvangen met een link om deze te activeren.
• Nadien kan je inloggen en onmiddellijk je activiteit(en) ingeven bij "Mijn activiteiten" onder het
tabblad Professioneel.

Wanneer activiteiten doorgeven en voor welke periode?
Alle activiteiten in Agenda Plus lopen steeds van de 10de van de maand van verschijning tot 
de 9de van de maand erop en zijn bedoeld voor groepen. Activiteiten kan je doorgegeven tot 
uiterlijk de 10de van de maand die voorafgaat aan de activiteit. Concreet, voor het volgende 
nummer geef je activiteiten door vóór 10 maart en loopt de activiteitenagenda van 10 april tot 9 
mei. Opgelet: Agenda Plus verschijnt niet in januari en augustus. De activiteitenagenda van zowel 
het zomer- als het winternummer zal dus over twee maanden lopen.

Van dag tot dag en de rubrieksagenda
Voordrachten, opendeurdagen, tentoonstellingen en evenementen worden in de agenda ‘Van 
dag tot dag’ gepubliceerd en staan per provincie. Cursussen, workshops en opleidingen komen 
in de ‘agenda’ en staan per rubriek.

Extra opties
Om je activiteit er te laten uitspringen, kan je bijbetalen voor een achtergrondkleur. Wens je een 
activiteit op voorhand aan te kondigen, dan kan je een zoekertje plaatsen van het type Cursus/
Opleiding.

Alle activiteiten, artikels en meer vind je op

www.agendaplus.be
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Gezond Groeien
Een andere kijk op voeding 
voor kinderen
Magdalena TROCH

Na een bezinningsreis op Hawaii 
besloot Magdalena, kleuterjuf 
sinds 1980 en dagelijks gecon-
fronteerd met een verontrustende 
evolutie bij kinderen op gezond-
heidsvlak, een een boek te schrij-
ven. Na een vier jaar durend 
onderzoek is "Gezond Groeien" 
verschenen, een fris, confronte-
rend boek dat zowel ouders als 
leerkrachten zal aanspreken. Haar 
devies is om terug contact te 
maken met de natuur en uiter-
mate kritisch te staan ten opzich-
te van wat de voedingsindustrie 
onze kinderen voorschotelt. Zij 
stelt zich ook de vraag wat de 
werkelijke aard is van onze kin-
deren en hoe we hen als ouders 
kunnen ondersteunen op vlak van 
voeding en levenshouding.
Verkrijgbaar bij Uitgeverij Les 
Iles en via de boekhandel. 224 
pagina's.

lezen «Geld kan willekeurig door Centrale banken 

worden bijgedrukt. En dat op zich zegt al genoeg...»

Ad Broere, Geld komt uit het NIETS [zie onder]

Geld komt uit 
het NIETS
Ad BROERE

Met het lezen van dit boek treedt 
u binnen in de wereld van de 
financiële instellingen. De auteur 
schetst in historisch en toekom-
stig perspectief een verpletterende  
visie op de wereld van het geld. Hij 
laat het vernietigende effect zien 
dat rente heeft op de economie 
en legt een goed gecamoufleerd 
herverdelingsmechanisme bloot 
waarbij geld van de overgrote 
meerderheid naar een zeer kleine 
minderheid vloeit. Deze herverde-
ling creëert een sociale polarisatie 
die op den duur ondermijnend 
is voor ons democratisch stelsel.
Broere laat zien dat het financieel 
systeem ziek is. Miljarden  worden 
in bodemloze putten gegooid en 
worden terugbetaald door zij die 
het minst bezitten?
Humane Economy Publishing, 320 
pagina's.

Vamachara
Benjamin ADAMAH

Anders dan het Rechter Pad, waar-
toe alle grote religies behoren, zoekt 
het Linker Pad (Vamachara) geen 
hemel of transcendentie om aan 
dualisme te ontsnappen, maar het 
herstel van de synergie tussen Yin en 
Yang, God en Godin, vrouwelijke en 
mannelijke energieën. Via opwek-
king van het slangenvuur wordt 
vervolgens naar cidrupini gestreefd 
, een opgaan in de vreugde van de 
natuur en mystieke dans van het 
leven zelf. Het goddelijke wordt niet 
verwacht maar geleefd.
Frontier Publishing, 400 pagina's.

Je geniale genen
Dawson CHURCH

Dawson Church laat zien hoe 
je door middel van gedachten 
en gevoelens weer meester kunt 
worden over je eigen gezondheid, 
waardoor je vitaler en gelukkiger 
wordt. Je geniale genen bevat 
meer dan 300 wetenschappelijke 
onderzoeken en slaat een brug 
tussen genetica en gezondheid.
Elke gedachte die je hebt bein-
vloedt en verandert je genen.
Uitgeverij Ankh Hermes BV, 388 
pagina's.
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