
Het denken komt in woorden, de ziel spreekt in beelden

Waar ligt jouw verlangen, groei of ontwikkeling?

Tijdens deze workshop nemen we de tijd en de ruimte voor deze en andere vragen en 
maak je kennis met een bijzondere manier van beeldend werken.

Door je creatief te uiten en het maken van je eigen beelden krijg je antwoorden en 
inzichten in wat nu nog onbewust is, en ga je ervaren hoe je trouw kunt blijven aan 

jezelf.

workshop

waar je naar op zoek bent, zit in je

Locatie: Kloosterstraat 18 Zaltbommel   
Gratis parkeren: Parkeerplaats Omhoeken, 5 min lopen  |   Tijd van 10.00u – 13.00u   

Data woensdag: 06 april |   20 april  |  04 mei  | 18 mei  | 01 juni 2022
Data vrijdag: 01 april  | 15 april  | 29 april  | 13 mei  |  27 juni 2022

Prijs: €42,50 per ochtend   |  Incl. alle materialen, koffie, thee en lekkers

Je kunt ook een workshop plannen met moeder-dochter, vriendinnen of collega’s en 
een eigen thema inbrengen. Informeer naar de mogelijkheden, ook op locatie.



In de cursus werken we op dezelfde manier en gaan we vijf ochtenden 
dieper door op je verlangen in beeld.

We onderzoeken onder andere:

cursus

Locatie: Kloosterstraat 18 Zaltbommel   
Gratis parkeren: Parkeerplaats Omhoeken, 5 min lopen  |   Tijd van 09.30u – 12.00u   

Prijs: €155 Incl. alle materialen, koffie, thee en lekkers

Data woensdag: 13 april |   27 april  |  11 mei  | 25 mei  | 08 juni 2022
Data vrijdag: 08 april  | 22 april  | 06 mei  | 20 mei  |  03 juni 2022

Je kunt je nu al aanmelden, meer informatie volgt.

Vrouwenlichaam-vrouwenwijsheid: workshop en cursus: “Lekker in je vel” 

Leven in het ritme van de seizoenen: workshop en cursus: “Je natuur in beeld”

wat houdt je tegen? 
voelen wat je voelt
ontdek je innerlijke weten
wat geeft zin in je leven?
voorouderlijke lijnen en energie

verwacht:


