
                Bye Bye 2016 ….................. Hello 2017 
Tevreden kijk ik terug op 2016...
Grote stap gezet door in Eindhoven te stoppen. Dankbaar dat er zoveel van jullie naar Weert kwamen/komen.
De maandag die nu ingevuld wordt door In Beweging Komen  loopt goed en geeft me veel voldoening.
De Zomerworkshops zijn , ondanks mijn blessure , toch bijna allemaal door gegaan en weer goed bezocht.
Voor het eerst ook een workshop met B&B plus yoga : Volle Maan Dans !  
Het nieuwe seizoen 2016-2017 is weer gestart en ik ben blij dat bijna alle groepen weer goed bezet zijn. 
Het lang verwachte  Buikdansfeest nieuwe stijl ,afgelopen november was zeer geslaagd. Er is veel gedanst 
gekletst en lekker gegeten en gedronken.Zeker voor herhaling vatbaar. 
 Nu de laatste lessen van 2016 en dan genieten van Kerstmis , Oud op Nieuw en de vrije dagen.
2017 Starten we weer een tikkeltje feestelijk ..mooie muziek Hapje door jullie Bubbels van de vlinder om 
samen op het nieuwe Jaar en het Leven te proosten.
Hieronder vind je Nieuws , Lezingen uit binnen en buitenland  en de Workshops tot mei 2017 
Alvast veel leesplezier !

NIEUWS:
* VAKANTIE : 23 december t/m 10 januari
Start met hapjes & bubbels vanaf  woensdag 11 januari

* BEGINNERS proefles 
Iedere Zaterdag  10.00 - 11.15 uur   Mocht je iemand weten tip ze a.u.b.  Er is nog voldoende plek!

* BETALINGEN   Per seizoen 32 lessen: 2 periodes van 16 lessen   
Periode 2 :  januari t/m half juni .€ 151  Betaling voor  21  januari 2017
Voor de vergevorderde groep F5 :      Periode 2 : € 184,00  Betaling voor  21  januari 2017
Ga je stoppen? Of andere groep ? Uiterlijk 7 januari doorgeven

* NIEUW INHALEN : ..Mis je een les kun je natuurlijk altijd in een andere groep inhalen..das oud.
Nieuw is je mag 1x per seizoen inhalen bij de oud cursisten les op zaterdag ochtend Mits er nog plek is ! (data zie 
hieronder)   Spelregel: Je kunt je niet opgeven wel 1 of 2 dagen van te voren bellen of er nog plek is.

LEZINGEN  :   Inspirerende Vrouwen . Voor iedereen toegankelijk !
 1."Sporen van Esther in mijn leven" door Nicolette Buddeke 
Maandag 27 maart 19.30 - 21.00 uur     Prijs : € 5 
Afgelopen zomer had ik Esther van der Leeuw uitgenodigd om een lezing te geven . 
Een vrouw met inspirerende niet alledaagse keuzes in haar leven toen ze te horen kreeg dat ze kanker had. 
Esther is niet meer onder ons maar het Leven dat ze geleefd heeft kan je inspireren. Mij en velen met mij in 
ieder geval wel. Zo ook Nicolette. Zij vertelt over de sporen die deze bijzondere vrouw bij haar heeft 
achtergelaten en over hoe Esther met de keuzes die ze rond haar ziekte maakte nog altijd inspirerend 
aanwezig is. Ik heb Nicolette gevraagd hier over te vertellen. Laat je verrassen door de "Sporen van Esther 
in mijn leven". Na de lezing is er uiteraard plek voor een kopje thee en gesprek! We nemen alle tijd...

2. Uit Denemarken : Lezing & Dans :Egtved girl door Anni Broger Kjeldsen
Vrijdag 19 mei 19.30-21.30 uur  Prijs € 20  Voertaal: Engels Aanmelden & betalen: voor 1 mei liefst zsm
Anni is een collega uit Denemarken met een bijzonder verhaal. Egtved girl is een beroemd veenlijk ( Bronzen 
Tijdperk 3000 jaar geleden ) van een meisje gevonden in een grafheuvel bij de plaats Egtved .  Ze is goed 
goed bewaard gebleven, en viel op door haar specifieke  kleding en de bloemen die ze bij zich had.



Geschiedkundigen hadden een theorie over dit meisje ..ze zou landarbeidster zijn . Anni kreeg een specifieke
droom over dit meisje...een ritueel danseres. ! Ze heeft haar droom serieus genomen en ging aan de slag... 
Met als resultaat dat de Deense geschiedenis wat dit betreft is aangepast . Het Nationaal museum in 
Kopenhagen heeft zelfs meegewerkt met haar speurtocht . Ze is met haar verhaal en dans op nationale tv 
geweest , in Engeland en Duitsland geweest , gedanst voor de koningin van Denemarken en nu komt ze naar 
Weert met haar inspirerende verhaal .Ze zal haar lezing afsluiten met de Egtved girl dans in een exacte 
kopie van de beroemde touwtjes rok . Een rituele vruchtbaarheid en zonnedans ...die misschien 3000 jaar 
geleden ook zo door Egtved girl gedanst is. 

WORKSHOPS : aanmelden kan vanaf NU...
* Oud-cursisten
Zaterdag  21 januari          11.30 - 13.00 uur   Let op ..ander tijdstip
Zaterdag  25 februari       11.30 - 13.00 uur 
Zaterdag  25 maart           11.30 - 13.00 uur 
Zaterdag  22 april              11.30 - 13.00 uur 
Prijs per les € 15     Opgeven en betalen tot en met 1 week van te voren !!

* Open Meditatie-avond
Voor iedereen m/v die een moment van stilte, bezinning zoekt.
Geleide lig meditatie.  Thema : Chakra fluitmuziek  ( cd van Michael Telapary die hier is geweest)
Maandag 6 februari  19.30 - 21.00 uur incl.. even napraten en thee
Prijs € 12,-      Opgeven en betalen tot en met 1 week van te voren !!

* In Beweging komen avond groep
Maandag  16 januari    19.30 - 20.45 /21.00 uur
Maandag  13 februari  19.30 - 20.45 /21.00 uur
Maandag  20 maart     19.30 - 20.45 /21.00 uur 
Maandag  10 april        19.30 - 20.45 /21.00 uur 
Maandag  15 mei          19.30 - 20.45 /21.00 uur 
Prijs : 1 persoon € 60   bij 2 € 30 p.p.   bij 3+4 € 20 p.p.      bij 5+6 €15 p. Contant ter plekke
Vermeld bij opgave bij hoeveel pers. je mee wil doen .  Opgeven  tot en met 1 week van te voren !! 
Schikt de datum niet of wil je met een eigen groepje komen ? Dat kan. Prikken we een andere datum.

* Afrikaanse dans 
Intensief Aards en Vrolijk op blote voeten . Eerst rustig opwarmen om in Afrikaanse houding en energie te 
komen. Daarna lekker dansen ..iedere les worden de bewegingen herhaald van de vorige keer en weer nieuwe 
toegevoegd. Kleding : geen wijde rok maar legging/broek eventueel doek die je om je heupen kan wikkelen.
Dinsdag    24 januari     2017   19.30 - 21.00 uur 
Maandag 20 februari              19.30 - 21.00 uur 
Prijs: € 15 per les  Opgeven en betalen tot en met 1 week van te voren !!  

* Rainbow Tai Chi Workshop | 8 Tai Chi Fundamentals door Robin Meulen = geen familie

Zondag 12 februari 2017     & Zondag 12 maart 2017   Tijd: 10:00 – 17:00 (inloop met thee vanaf 9:30)
Prijs per workshop: €45,-  Early Bird: €35,- (voor 5 januari) 
Opgeven & Info :Telefoon: 0031641121765    E-mail: meulenr@gmail.com
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