
Kinderprogramma Er is een programma voor de kinde-r is een programma voor de kinde-r
ren t/m 12 jaar o.l.v. Maria Verbrugge. Bij de kinderstaf 
zijn dit jaar Coosje, Annelou en Marly. Wij hebben er zin 
in om na een jaar van afwezigheid weer in het Zeehuis 
te zijn.
Enkele activiteiten:
Vrijdagavond * voorlezen voor kleinere kinderen 
* spelletjes, 
* buitenactiviteiten op het strand
Zaterdag/zondag: *natuur-workshop – Dorothee Helmert
* werken met speksteen – Maria Verbrugge
* kook-workshop – Marion Dijkstra
En wij hopen op mooi weer, zodat we veel kunnen spelen 
op het strand, springen over de golven en pootje baden 
in de zee!

Tot ziens en lieve groeten van de kinderstaf.

Jongeren Een activiteitenprogramma voor de jongeren 
vanaf 12 jaar wordt in overleg gemaakt. Tevoren kunnen 
wensen worden aangegeven.

Programma (vrijblijvend)

Kinder/jongerenprogramma

Nederlandstalige Vereniging voor Macrobiotiek
Vrijdag 21 april - Vrijdag 21 april - Vrijdag 21 april Welkom vanaf 15.00 uur
16.00 u Shiatsu drukpuntmassage – Peter TermarsTermarsT
18.00 u Maaltijd
20.00 u Concert met piano en fl uit – Carolien Fleumer en

Yvonne Schwerzel
21.00 u Pauze
21.15 u - Demo brood en pap met inheemse granen 

– Nico Looman
 - Lezing S.H.Y.: Spiritual Human Yoga* – Hans Wolfs
22.15 u Aansluitend café

Zaterdag 22 april
07.00 u Meditatie – Co van Delft
07.30 u - Do-in zelfmassage, ademhaling, vitaliserende 
  oefeningen – Conchita Scheffer 
  - Tai chi – Nico Looman
08.30 u Ontbijt 
09.30 u - Opstellingen – Mia Macke
 - Uitwisseling Macrobiotiek en emoties 

– Wil Kouwenberg
11.00 u Pauze
11.15 u - Overtuigen, krachtig zijn in je kwetsbaarheid* 
 – Sophia Kwikkel
  - Sacrale dans* – Gertrude Arents
12.45 u  Lunch 
14.00 u Theater: “Heimwei naar mama”* – Annelou
15.00 u  - Taarten bakken – Anne Susan Sas
 - Berenholremedies* – Dorothee Helmert
16.30 u Pauze
16.45 u - Chi Neng Qi Gong* – Peter Smit

- Zingen – Marianne van der Erve
 - Xoelapepel* – Henkus Schumacher
18.00 u  Pauze
18.30 u Diner
19.30 u  Open podium
21.30 u  Café en Dansmuziek

Zondag 23 april
07.00 u Meditatie – Co van Delft
07.30 u - Do-in zelfmassage, ademhaling, vitaliserende 
  oefeningen – Conchita Scheffer 
  - Tai chi – Nico Looman

- Zeewandeling
08.30 u Ontbijt / Eigen kamers schoonmaken
10.00 u - Auralezen en Hypnose – Conchita Scheffer
  - Macrobiotische huisapotheek – Peter Termars
11.00 u Pauze

Voorjaarsweekend
21 – 23 april 2017

Natuurvriendenhuis

Het Zeehuis
Bergen aan zee

 Workshops en kinderprogramma

11.15 u  Ledenvergadering*
12.00 u Afsluiting met jong en oud
12.15 u  Lunch / Gezamelijk opruimen en schoonmaken
14.00 u Einde weekend

Extra bijeenkomst op Ecodorp, Bergen
15.00 u  Wonen en werken in de toekomst

* Zie ommezijde voor toelichting workshop



DUINEN, ZEE EN STRAND 

De Nederlandstalige Vereniging voor Macrobiotiek, 
NVvM, organiseert voor leden en belangstellenden het 
voorjaarsweekend op 21, 22, 23 april 2017 in het Natuur-
vriendenhuis Het Zeehuis, Verspyckweg 5, 1865 BJ in 
Bergen aan Zee.
We verheugen ons weer op een gezellig en leerzaam 
weekend met een variëteit aan deelnemers: jong, oud, 
gezin en single, uit België en Nederland. We doen ons 
weer tegoed aan de uitgebalanceerde gevarieerde maal-
tijden, door de ervaren kookstaf bereid.

Het programma is veelzijdig en uitgebreid, zie ommezij-
de. Hieronder een toelichting van een aantal workshops.

S.H.Y.: Spiritual Human Yoga - Hans Wolfs
Het gaat hierbij niet om de fysieke asana’s, maar om de 
spirituele kant van Yoga, dus eigenlijk alleen het medita-
tieve gedeelte ervan.
De toepassing van een “energie overdracht” kan het 
lichaam helpen om het immuunsysteem te versterken. 

Presenteren - Sophia Kwikkel
Hoe kom je authentiek over als je een presentatie gaat 
houden. Hoe in verbinding met jezelf zijn? Je ervaart het 
verband tussen houding, adem en inhoud van je “ver-
haal”.Voelen dat kwetsbaarheid ook krachtig kan zijn.

Sacrale dans - Gertrude Arents
Sacrale dans wordt ook wel meditatieve dans genoemd, 
is een vorm van meditatie in beweging. De dans op 
diverse muziek, biedt een afwisseling van ontmoeting en 
inkeer, van vreugde en stilte. Verbonden met elkaar in de 
cirkel,kunnen wij harmonie, liefde en eenheid in onszelf 
en met elkaar beleven. ”Laat de dans je bewegen en je 
wordt bewogen door de dans”

Theater: “Heimwee naar mama”
                Spel: Annelou
                Muzikale begeleiding: Brigitte
                Regie: Wilma Licht

AANMELDING 

Naam:  ...........................................................
Straat & nr.:  ...........................................................

 ...........................................................
PC & Plaats:  ...........................................................
Telefoon:  ...........................................................
Email:  ...........................................................

Aantal volwassenen: ...............
Aantal kinderen met naam en geb. datum:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Ik heb €               overgemaakt op de rekening t.n.v. 
NVvM te Alphen a/d Rijn:
IBAN: NL54TRIO0198078013
BIC: TRIONL2U

De bon in een gefrankeerde envelop sturen aan: 
NVvM, t.a.v. Marianne van der Erve, Peppengouw 53, 
1351 ND Almere of per email: mvde@vzs.nl
Jouw aanmelding is defi nitief na ontvangst van beta-
ling. Eén week voor aanvang krijg je per e-mail een 
brief met overige informatie. Toewijzing van kamers 
gebeurt in volgorde van aanmelding (c.q. betaling).
Meer info Marianne van der Erve: +31-(0)36-5470051

Kosten
VolwasseneVolwasseneV     € 135
Kind 2-6 jr.     €   25
Kind 7-12 jr.     €   35
Tiener (13-18 jr.)     €   60

Niet-leden betalen een toeslag van € 30,00. Bij betaling vóór 28 
maart 5% korting. Bij annulering na 10 april is per volwassene € 20 
en per kind € 10 verschuldigd. 

Berenholremedies - Dorothee Helmert
Berenholremedies wijzen de weg. Terug naar het pure 
kind in jezelf: De helende kracht van uiten, spelen en le-
vensvreugde. Ook voor kinderen. www.het-berenhol.com

Chi Neng (Zhineng) Qigong - Peter Smit
Dit is een Chinese bewegingsleer, waarbij de eenvoudige 
oefeningen je levensenergie stimuleren en maken dat je 
ontspannen en krachtig in het middelpunt van je eigen 
leven staat. Dan valt alles op z’n plaats en kun je de regie 
nemen over je eigen energie op alle levensgebieden; 
fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel. 

Xoelapepel - Henkus Schumacher
Xoelapepel is een interactieve spelvorm voor nieuwsgieri-
ge mensen. De spelvorm en naam is bedacht door Arthur 
Hesselbach, Bij Xoelapepel wordt expressie gegeven aan 
de eigen persoonlijkheid door het spontane in ons uit te 
nodigen met een minimum aan regels en woorden. De 
mens merkt dan dat taal niet het enige middel is om met 
elkaar te communiceren. Klanken, bewegen en muziek-
maken leveren een bijzondere combinatie van bewustzijn 
en concentratie op bij de deelnemers. 

Algemene Ledenvergadering
Zondag om 11.15 uur is iedereen welkom op de jaar-
lijkse ledenvergadering om samen vorm te geven aan de 
vereniging.

Natuurvriendenhuis Het Zeehuis 
http://www.zeehuis.nl
Het comfortabele Zeehuis staat in Bergen aan Zee in een 
prachtig duinlandschap. Het ligt op 500 meter van het 
strand. Het is een ruim en sfeervol huis met 84 bedden. 
Kinderen kunnen naar hartenlust in en om het huis spelen. 
Bij het huis worden fi etsen verhuurd.


