
 

 

  
 

 

De Werkgroepen 
 
Werkgroep Werkgroepleider 

 
1 Schilderen 
Geheel passend in het thema van deze 

conferentie gaat iedere deelnemer zijn eigen weg 
in een heel persoonlijk schilderij. Je kiest drie 

kleuren en zwart en wit. Deze kleuren worden, 
liefst met de handen, op een canvas aangebracht. 

Zonder een bepaald beeld voor ogen, zonder 
nadenken, alleen kijken wat de kleuren met 
elkaar doen als je ze naast en door elkaar wrijft. 

Als het hele doek met kleuren bedekt is, gaan we 
er samen naar kijken. We kijken samen wat we 

allemaal zien, waarbij we onze fantasie volop 
mogen gebruiken. Bij wie het helemaal niet wil 
lukken, willen de begeleiders best wel een handje 

meehelpen, zodat uiteindelijk ieder een heel 
eigen persoonlijk schilderij heeft gemaakt. 

 

Gonny en Mat Arts 

2 Vilten 
Heb je zin om met zachte pluizige wol te werken 

en mooie kleine voorwerpen te maken met je 
handen? Dan is de workshop wolvilten wellicht 

iets voor jou. Met behulp van geurende zeep, 
warm water en het werk van onze handen geven 
we de wol een vorm. Hierbij gebruiken we allerlei 

technieken zoals rollen en wrijven. 
Het thema zal de lente zijn. We maken b.v. een 

lieveheerbeestje, een  kikkertje , een mooie 
bloem, een leuke ketting, broche of 
sleutelhanger. 

 

Anke Schwedler 

3 Muziek maken 

We gaan in deze werkgroep samen muziek 
maken! Meer uitleg is niet nodig, toch? 
 

Jan Peters en Jeroen Aarts 

4 Water & koper 
In deze workshop gaan we op zoek naar de 

kwaliteiten van de elementen water (vloeistof) en 
koper (metaal). Hoe bewegen ze ? Zijn ze 
vloeibaar of vast? Enz. Deze kwaliteiten gaan we 

ook daadwerkelijk onderzoeken in de praktijk en 
ervaren. Aan het einde van de workshop 

verwachten we dat alle deelnemers hun  
eigen gemaakte voorwerp mee naar huis kunnen 

nemen en waar dan ook kunnen gaan gebruiken. 

Willem de Ridder 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

  
 
 

5 Euritmie                                                   
‘Leer je naam dansen’. In de euritmie gaan we 

samen bewegen vanuit een kring en leren goed 
op de aarde te staan. Ook proberen we in een 
stroom samen te bewegen. Dat doen we vaak 

met muziek omdat dit beter gaat! We maken 
kennis met de letters van het alfabet door ze te 

bewegen, te dansen. Dit kunnen de letters zijn 
van je eigen naam of van een gedicht.                                                                                    
We gaan afwisselend staan of lopen of zitten, 

afhankelijk van de verschillende deelnemers aan 
de workshop. 

 

 
 

 
Ruth Niessen 

6 Muziektheater 
In de workshop muziektheater gaan we het 

maken van muziek combineren met het maken 
van theater. De bekendste vormen van 

muziektheater zijn musicals en opera’s. Een 
andere bekende vorm is het hoorspel. Een 

bekend voorbeeld van een hoorspel is het verhaal 
van Peter en de Wolf, waarin ieder dier wordt 
gespeeld door een eigen instrument. Wij gaan in 

deze workshop de basisbeginselen van 
muziektheater behandelen en op die manier 

proberen een korte geïmproviseerde presentatie 
van het verhaal van Peter en de Wolf te doen. 
Lijkt het je leuk om samen met ons een kleine 

voorstelling te maken? Schrijf je dan in voor onze 
workshop. 

 

David Steenkamp | Ute 
Hensler 

7 Revue 
In de werkgroep revue ga je dansen en zingen 

met als doel een mini-optreden van jullie groep 
bij de eindpresentatie. 

 

Ine Paymans 

8 Poëzie 
In deze workshop gaat het om vertellen; 

bijvoorbeeld; vertellen over de bewoners-
conferentie. Stukjes van die vertellingen schrijf ik 

op...op een bijzondere manier...zodat er vanzelf 
een mooi gedicht ontstaat. Als jij het kunt schrijf 
je het gedicht na of maak je er een mooie 

illustratie bij. Het is leerzaam  en gezellig om op 
die wijze samen te werken. Ook als je moeilijker 

kunt spreken....een paar klanken kan zelfs al een 
mooi gedicht worden. En wie weet komt 
jouw vertelling of tekening in het verslag van de 

bewonersconferentie, zodat veel mensen jouw 
bijzondere vertelling kunnen lezen. 

 

Els Bloemen 



 

 

  
 
 

9 Biodanza 
Biodanza, de dans van het leven, is eenvoudig, 

direct in het moment en vanuit je hart. Biodanza 
is een heerlijke manier om jezelf te ontwikkelen, 
simpelweg door te gaan bewegen op muziek. 

Biodanza kan je helpen vrolijker te worden. Ook 
helpt Biodanza om de balans in je leven te 

houden, of deze terug te vinden. Tijdens de 
workshop worden we door de muziek geholpen 
om meer uit het hoofd te raken, en in het hier en 

nu samen te gaan bewegen. Je wordt begeleid 
door de verschillende dansen en oefeningen.  

 

 
 

Johan Vijn 

10 ‘De Kleine Prins’ in klankschalen 
In deze werkgroep wordt eerst een stukje van het 
verhaal van De kleine Prins verteld. Hierna wordt 
dit verhaal nogmaals verteld maar dan d.m.v. 

Tibetaanse klankschalen: het verhaal wordt dus 
als het ware vertaald naar muziek. Het doel van 

deze werkgroep is om zó aandachtig te kunnen 
luisteren dat de deelnemers dit straks ook zélf 
kunnen laten horen! 

 

Rob Israël en Sven van 
Loon 

11 Jaarfeesten en Bloem(-sierkunst) 

Thema’s die de natuur ons voorleeft zijn ook de 
thema’s in ons eigen leven. In een deel van de 
workshop  gaan we samen op zoek naar de 

boodschap en het thema van een jaarfeest. In de 
ontmoeting met elkaar gaan wij met elkaar in 

gesprek en gaan wij actief aan de gang met 
natuurlijke materialen. In de workshop hebben 

we aandacht voor de bloemsierkunst. We gaan 
samen aan de slag met bloemen. We 
onderzoeken de mogelijke symboliek van 

bloemen vroeger en nu. We maken een 
kunstwerk van bloemen met bijvoorbeeld blad, 

takken e.d.  
 

Cornelia Goemans | Tanca 

Boot 

12 Duizendpoten 

Dit is een heel belangrijke werkgroep! De 
deelnemers hiervan zorgen ervoor dat alles op 

zijn plaats staat en opgeruimd is tijdens de 
conferentie. Denk aan de tafels dekken, koekjes 
aanvullen, materialen voor de werkgroepen 

klaarzetten enz. Teveel om op te noemen! Het 
doel van deze werkgroep is dat alles op rolletjes 

loopt. 
 
 

 

 
Hieke Stobbe 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)


 

 

  
 
13 Razende reporters 

Met deze werkgroep leg je samen onze 
bewonersconferentie in beeld en geluid. Er 

worden foto’s gemaakt en interviews gehouden 
met de deelnemers. Er wordt gefilmd in de 
diverse werkgroepen. Het doel van deze 

werkgroep is de website aan te vullen met mooie 
verhalen, films en foto’s van deze 

bewonersconferentie. 
 

 
Giovanni Willems 

14 Tekenen 

Tekenen kan je als een taal gebruiken met vaak 
nog meer mogelijkheden dan een taal van 

woorden. Het maken van tekeningen is al zo oud 
als de mensheid en daarmee kon men goed een 
boodschap overbrengen aan anderen. Vaak kun 

je het snelst iets duidelijk maken met een 
tekening. In deze werkgroep gaan we een aantal 

technieken oefenen zodat je deze ‘tekentaal’ kunt 
gaan gebruiken en zo met elkaar te praten door 

te tekenen. 
 

Joop Aarts 

15 Teamsport 

Tijdens deze workshop worden er verschillende 
soorten teamsport aangeboden. Bijvoorbeeld 

basketbal, voetbal, hockey enz. Samen met de 
deelnemers gaan we kijken wat je kennis en 
vaardigheden van de aangeboden teamsporten 

zijn. Naast de kennis en vaardigheden van de 
teamsport is het belangrijk dat je kunt, leert of 

wil samenwerken. Teamsport doe je samen met 
je team: Eén team => Eén taak! Ontdek in deze 
workshop elkaars kwaliteiten en help daardoor 

elkaar. Leer om samen te winnen en om samen 
te verliezen. 

 

Brechje van Laarhoven 

16 Hoog gevoeligheid 
Herken jij dat er prikkels heel hard binnen 

komen? Dat je vervolgens heel onrustig bent. 
Overprikkeling is één kenmerk van 

hooggevoeligheid. Wat gaan we doen? 
Oefeningen om te aarden, ervaringen uitwisselen, 
mediteren en overige oefeningen gericht op 

hooggevoeligheid 
 

Marjon van Westing 

 
 


