
 
 

Actiedag Passie voor Compassion 
Omschrijving workshops 

Kleien 11.00 – 12.30 uur (€10,-) 
Elt de Boer 

We rollen een kleitegel. Hierop leggen we een compositie van grassen. Dit geheel inrollen en 

grassen verwijderen. De afdruk inkleuren. 

Deugdenyoga 11.00 – 12.30 uur (€15,-) 
Marleen Zwart-Roodzant 

We gaan aan de slag met de deugd vertrouwen, yoga-oefeningen en vanuit de christelijke 

meditatie een loopmeditatie en eindontspanning. Kan ook zittend op een stoel. 

Handmassage 13.00 – 14.00 uur (€10,-) 
Marleen Zwart-Roodzant 

Zelf een handmassage ontvangen en leren geven. 

Een makkelijke en snelle manier om even te ontspannen en te ontstressen. 

Bloemschikken met pompoenen en/of kalebassen 14.00 – 15.30 uur (€10,-) 
Tiny Hendriks 

Een bloemstukje in een uitgeholde pompoen of kalebas is altijd een succes. Met wat 

bloemen, bessen en takjes kunt u op een eenvoudige wijze iets moois maken voor uzelf of 

om iemand anders blij te maken. En…..het is voor alle leeftijden! 

Mandala tekenen 14.30 – 16.00 uur (€10,-) 
Ewoud Gosker 

We gaan eerst bekijken wat mandala’s zijn. Daar doen we niet zweverig over. Want daar 

houd ik niet van. Ik ben er zelfs op tegen. 

Dan gaan we samen mandala’s tekenen, stap voor stap, met potlood, linialen en passer. 

De mandala’s moeten ook mooi ingekleurd worden – vloeiend inkleuren noemen we dat. 

De resultaten nemen we natuurlijk mee naar huis, om mee te pronken! 

Iedereen kan het…….en wie eenmaal de smaak te pakken heeft, raakt er misschien een 

beetje aan verslaafd. Dat gebeurde mij tenminste. 

Zit er een leuke workshop voor je tussen? 
Meld je aan via deze link: https://bit.ly//2G64D7s  

of door een mail te sturen naar: annelie@weedage.nl 

Iedereen die zich aangemeld heeft ontvangt een week voor de workshop de uitnodiging met 

de precieze informatie.   

Mocht je nu al meer informatie willen dan kun je ook dit mailadres gebruiken. 

Voor alle workshops geldt. Kinderen tot en met 12 jaar halve prijs. 
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