
ACTIVITEITEN VERSLAG WELHOVEN 2017 

 
 

Beschrijving Datum 

Een Open Robijnen 

Samenzijn 

 

Bezinningsdagen op het nieuwe jaar met 

deelnemers Template Stichting. Welhoven 

opent de deuren voor ieder die samen met 

anderen het nieuwe jaar in wil gaan, met een 

reflectieve blik op wat was en een visie voor de 

toekomst, in het nu.   

 

1 – 2 jan 

 

Individuele retraites 

 

Welhoven biedt een plek voor mensen die stilte 

en rust nodig hebben voor herstel, studie of 

bezinning.  

 

 

Hele jaar door 

 

 

Healing Consulten 

 

 

Welhoven faciliteert healingwerk door Well 

Being Science practitioners door ruimte 

beschikbaar te stellen, vaak in combinatie met 

residentieel verblijf van cliënten 

 

 

Hele jaar door 

 
 

 
Open proces 

 

 

Voor deelnemers van de Template Stichting, 

die behoefte hebben om samen te komen in 

een open proces. Wat leeft er bij ieder en wat 

zegt dit ons over de tijd waarin we leven met 

het oog op de toekomst? 

 

 
8 jan  

 

 
Samen-doendag 

 

Ontmoetingsmiddag voor onderling overleg, 

afstemming op onze doelen en voor onderhoud 

en verbetering van de ecologie in en rondom 

het huis.  

 

 
9, 16, 30 jan 

 

 
Voorbereiding 

activiteiten 

 

Voorbereidende activiteiten voor aanpak 

nieuwe healing-activiteiten voor groepen in 

Welhoven 

 

 
10 en 31 jan 

 

 
Bibliotheek creëren 

 

Aanleg en inrichting van een bibliotheek op de 

zolderkamer   

 

 

11, 14, 18 jan 

 

Research 

persoonlijke 

ontwikkeling 

 

Research middag met Template deelnemers 

rond persoonlijke ontwikkeling en het belang 

ervan voor mens-zijn en de toekomst. 

 
19 jan 
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Studiedag  

 

 

Studiedag rond Religie voor Template 

deelnemers                           

 
20 jan 

 
Open proces 

 

Voor deelnemers van de Template Stichting, 

die behoefte hebben om samen te komen in 

een open proces. Wat leeft er bij ieder en wat 

zegt dit ons over de tijd waarin we leven met 

het oog op de toekomst? 

 

 
21 jan 

 

 
Spirituele Retraite 

 

Welhoven faciliteert werk dat zij belangrijk 

vindt in maatschappelijk en spiritueel opzicht. 

Deze retraite wordt aangeboden door E. de 

Charon de Saint Germain. 

 

 

26, 27, 28, 29 

jan 

 
 

 

Samen-doen dag 

 
Ontmoetingsmiddag voor onderling overleg, 

afstemming op onze doelen en voor onderhoud 

en verbetering van de ecologie in en rondom 

het huis.  

 

 
6, 7, 20 febr 

 
Website 

 

Overleg over de website van Welhoven en PR 

activiteiten 

 

 
1, 16 febr 

 

 

Tuinoverleg 

 
Overleg en onderlinge afstemming over 

aanleg,  onderhoud en gebruik van de 

verschillende tuinen en vijver. Ontwerpen van 

nieuwe plannen voor dit jaar.  

 

 
2 febr 

 

 
Zin in Zingen 

 

Iedereen die van zingen houdt is welkom op 

deze zangmiddag, heerlijk zingen van liederen 

met een spirituele diepgang en betekenis: 

goed voor de gehele mens! 

 

 
3, 17 febr. 

 

 
Bibliotheek 

 

Aanleg en inrichting van een bibliotheek op de 

zolderkamer   

 

 
4 febr 

 

 
Inloop verfdagen 

 

Voor ieder die mee wil helpen met schilderwerk 

van ruimtes waar de activiteiten plaats vinden. 

 

6, 7 febr 
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Research 

persoonlijke 

ontwikkeling 

Research middag met Template deelnemers 

die samen willen komen in een research rond 

persoonlijke ontwikkeling en het belang ervan 

voor mens-zijn en de toekomst. 

 

 
9 febr 

 

 
Hovenretraite 

 

 

Meerdaagse retraite voor Template 

deelnemers. Open onderzoek naar mens-zijn in 

deze tijd. 

 

 

 
10,11,12 febr 

 

 

Website  

 
Overleg rond efficient gebruik van de website 

van Stichting Welhoven. 

 

 
16 febr 

 

 
Studieochtend 

 

Studieochtend met Template deelnemers rond 

een gekozen thema in context van het 

menselijk ontwerp. 

 

 

3,17 febr 

 
 

 
Studiedag Vrienden 

van de Well Being 

Sciences 

 

Deze dagen zijn bedoeld voor iedereen die 

belangstelling heeft voor wel-zijn en healing in 

deze tijd, verdieping in het menselijk ontwerp 

(fysiek/emotioneel/mentaal/spiritueel). Er 

worden manieren aangereikt om wel-zijn te 

bevorderen middels educatie, inzichten, 

oefeningen, meditatie, expressie. De 1e dag in 

een serie van 6 bijeenkomsten. 

 

 
18 febr 

 

 
Studiedag Well Being 

Sciences 

 

Toekomstgericht onderzoek en uitwisseling op 

gebied van healing en wellbeing voor het NL 

netwerk van de Well Being Sciences.  

 

 
19 febr 

 

 
Experimenteren met 

Stem en Klank 

 

Expressie geven door zingen en het gebruik 

van de stem op een vernieuwende 

grensverleggende wijze; 1e bijeenkomst in een 

serie van 5 bijeenkomsten 

 

 
24 febr 

 

 
 
Tuinoverleg 

 

Overleg over aanleg van de healingtuin als 

onderdeel van de ecologie op Welhoven als 

ankerplaats voor wellbeing. Verzamelen van 

 
24 febr 
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ideeën en plannen voor realisatie en verfijning 

van een specifieke healingtuin.  

 

 
Teamdag Welhoven Onderlinge samenkomst van het team van 

Welhoven 

1 maart 

 
Open proces 

 

Voor deelnemers van de Template Stichting, 

die behoefte hebben om samen te komen in 

een open proces. Wat leeft er bij ieder en wat 

zegt dit ons over de tijd waarin we leven met 

het oog op de toekomst? 

 

 
3, 17 maart 

 

 
Tuinwerk 

 

Samenwerken in verwezenlijking, onderhoud 

en verfijning van de tuinen van Welhoven. 

 

 
3 maart 

 

 
Muziek-dag 

 

Musici komen een dag samen in onderzoek 

naar wat nieuw wil onstaan in de inspiratie van 

het moment in de context van healing en well 

being. 

 

 
5 maart 

 

 
Research 

persoonlijke 

ontwikkeling 

 

 

Research middag met Template deelnemers 

rond persoonlijke ontwikkeling en het belang 

ervan voor mens-zijn en de toekomst 

 
6, 23 maart 

 

 
Introductiemiddag 

 

 

‘Walking in your shoes’ Welhoven faciliteert 

werk dat zij belangrijk vindt in maatschappelijk 

en spiritueel opzicht. Deze retraite wordt 

aangeboden door G.van Amelsvoort 

 

 
9 maart 

 

 
Healing meditatie 

 

7 Expressies van Menselijkheid, open meditatie 

avond 

 

 
9 maart 

 

Retraite Stress 

research Research voor Template deelnemers naar de 

oorzaken en vermindering van stress 

10,11,12 maart 

 
Zin in Zingen 

 

Iedereen die van zingen houdt is welkom op 

deze zangmiddag, heerlijk zingen van liederen 

met een spirituele diepgang en betekenis: 

goed voor de gehele mens! 

 

 
17 maart 
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Experimenteren met 

stem en klank 

 

Expressie geven door zingen en het gebruik 

van de stem op een vernieuwende 

grensverleggende wijze; 2e bijeenkomst in een 

serie van 5 bijeenkomsten 

 

 

 

24 maart 

 

 
Werken aan/in de 

healingtuinen 

 

Samenkomst en ontmoeting van mensen die 

willen werken aan verbeteringen in de healing 

tuinen van Welhoven, voor ieder die mee wil 

doen. 

 

 

31 maart 

 

 
Teammiddag 

Welhoven 

 

Werk en overleg door het team van Welhoven 

 

 

3, 17 april 

 
Introductiemiddag 

 

 

‘Walking in your shoes’ Welhoven faciliteert 

werk dat zij belangrijk vindt in maatschappelijk 

en spiritueel opzicht. Deze retraite wordt 

aangeboden door G.van Amelsvoort 

 

 

4 april 

 
 

 

Studieochtend 

 
Studieochtend met Template deelnemers rond 

een gekozen thema in context van het 

menselijk ontwerp. 

 

7, 21 april 

 

 

Zin in Zingen 

 
Iedereen die van zingen houdt is welkom op 

deze zangmiddag, heerlijk zingen van liederen 

met een spirituele diepgang en betekenis: 

goed voor de gehele mens! 

 
7 april 

 

 
Studiedag Vrienden 

van de Well Being 

Sciences  

   

 

Deze dagen zijn bedoeld voor iedereen die 

belangstelling heeft voor wel-zijn en healing in 

deze tijd, verdieping in het menselijk ontwerp 

(fysiek/emotioneel/mentaal/spiritueel). Er 

worden manieren aangereikt om wel-zijn te 

bevorderen middels educatie, inzichten, 

oefeningen, meditatie, expressie. 2e dag van 

serie van 6. 

 
8 april 

 

 
Studiedag Well Being 

Sciences 

 

Toekomstgericht onderzoek en uitwisseling op 

gebied van healing en wellbeing voor het NL 

netwerk van de Well Being Sciences.  

 

 
9 april 

 

Teamdag Welhoven Onderlinge samenkomst van het team van 

Welhoven 

 

11 april 

Studiemiddag 

 

Astrologie 13,27 april 

Experimenteren met 

stem en klank 

 

Expressie geven door zingen en het gebruik 

van de stem op een vernieuwende 

14 april 
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 grensverleggende wijze; 3e bijeenkomst in een 

serie van 5 bijeenkomsten 

 

 

 
 

 

Open dag  

 

 

Open dag voor deelnemers van de Template 

Stichting. Verdiepingsdag en uitwisseling, 

afstemmend op het werk binnen het 

internationale netwerk. 

 

 
 
15 april 

 
 

Individuele 

begeleiding 

 

Individuele begeleiding bij het zingen, om zo 

meer vrijheid in stemgebruik te ervaren en 

angst om hoorbaar te zijn te verminderen.  

 

19, 26 april 

 

 

Studiedag Well Being 

Sciences 

 
 

Verdiepingsdag en uitwisseling, afstemming op 

het werk binnen het internationale netwerk 

 

29 april 

Yoga-Retraite  Welhoven faciliteert activiteiten die zij 

belangrijk vindt in maatschappelijk en 

spiritueel opzicht. Deze retraite wordt 

aangeboden door Marion Gerritsen 

 

5,6,7 mei 

 

Bestuursvergadering 

 

Stichting Welhoven bestuur 

 

17 jan, 8 mei 

10 juli, 6 nov 

 

Teamochtend 

Welhoven 

Werk en overleg door het team van Welhoven 

 

8, 15, 23 mei 

 

 

Studiemiddag 

 

Astrologie 10 mei 

Individuele 

begeleiding zingen 

Individuele begeleiding bij het zingen, om zo 

meer vrijheid in stemgebruik te ervaren en 

angst om hoorbaar te zijn te verminderen. 

10, 31 mei, 12 
juni,  6 juli 

Hovenretraite 

 

Meerdaagse retraite voor Template deelnemers 

Internationaal. Open onderzoek naar mens-zijn 

in deze tijd. 

 

12,13,14 mei 

Yoga- Retraite Welhoven faciliteert activiteiten die zij 

belangrijk vindt in maatschappelijk en 

spiritueel opzicht. Living Light, yoga 

lerarenopleiding 

16 t/m 22 mei 

Experimenteren met 

stem en klank 

Expressie geven door zingen en het gebruik 

van de stem op een vernieuwende 

grensverleggende wijze; 4e bijeenkomst in een 

serie van 5 bijeenkomsten 

26 mei 
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Studieochtend Studieochtend met Template deelnemers rond 

een gekozen thema in context van het 

menselijk ontwerp. 

 

 
12 en 26 mei 

Retraite Research 

Stress  

Research voor Template deelnemers naar de 

oorzaken en vermindering van stress, 2e 

retraite 

26,27,28 mei 

 
Zin in Zingen Iedereen die van zingen houdt is welkom op 

deze zangmiddag, heerlijk zingen van liederen 

met een spirituele diepgang en betekenis: 

goed voor de gehele mens! 

 
2 juni 

Studiedag Vrienden 

van de Well Being 

Sciences  

 

3e dag in serie van 6 voor deelnemers en 

andere geïnteresseerden. 

3 juni 

Studiedag Well Being 

Sciences 

 

Praktische werkdag met oefeningen in healing 

methoden 
4 juni 

Teamdag Welhoven 
Ontmoetingsmiddag voor onderling overleg, 

afstemming op onze doelen en voor onderhoud 

en verbetering van de ecologie in en rondom 

het huis.  

6 juni  

 

Retraite en 

koffieconcert 

Welhoven nodigt regelmatig musici uit, die met 

hun passie voor muziek een bijdrage leveren 

aan wellbeing via zichzelf, de toehoorders en 

de ecologie op Welhoven. Deze keer is het Het 

Sedenka Balkan Vrouwenensemble uit Leiden. 

Zij hebben eerst een retraite onderling en 

geven zondags een koffieconcert dat 

aangekondigd wordt in de wijde omgeving. 

9,10,11 juni 

Introductiemiddag ‘Walking in your shoes’ Welhoven faciliteert 

werk dat zij belangrijk vindt in maatschappelijk 

en spiritueel opzicht. Deze retraite wordt 

aangeboden door G.van Amelsvoort 

 

13 juni 

Wandelen en 

Verwonderen 

 
Feestelijk samenzijn van een vriendengroep 

met een spirituele en historische wandeling in 

de omgeving van Welhoven. 

18 juni 

Experimenteren met 

stem en klank Expressie geven door zingen en het gebruik 

van de stem op een vernieuwende 

grensverleggende wijze;5e bijeenkomst in een 

serie van 5 bijeenkomsten 

23 juni 
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Tuindag Het onderhouden en verfijnen van de tuinen  30 juni 

 

Voorbereidingsdag 

Kunstroute Stichting Welhoven neemt deel aan de Open 

Atelierroute Vledder/Vledderveen 

 

1 juli 

Studiedag Well Being 

Sciences Verdiepingsdag en uitwisseling, afstemmend 

op het werk binnen het internationale netwerk. 

2 juli 

Introductiemiddag ‘Walking in your shoes’ Welhoven faciliteert 

werk dat zij belangrijk vindt in maatschappelijk 

en spiritueel opzicht. Deze retraite wordt 

aangeboden door G.van Amelsvoort 

 

4 juli 

Bestuursvergadering 

St Matrijs 

Bestuursvergadering Stichting Matrijs, zij 

geven via de Gouden Onderwijs Matrijs (GOM) 

praktisch vorm aan een kleinschalige 

basisschool. 

9 juli 

Jaarvergadering 

bestuur 

Jaarvergadering Stichting Welhoven 10 juli 

Studieavond/ochtend Astrologie 13, 25 juli 

 

Kunstroute Onderdeel van de Open Atelier Route te 

Vledderveen e.o. Expositie door meerdere 

kunstenaars uit het Template Netwerk en 

vrienden 

22 en 23 juli  

Studiedag Vrienden 

van de Well Being 

Sciences  

4e dag in een serie van 6. 5 augustus 

Retraite ‘De kunst van Detectie’ in de context van wel-

zijn door deelnemers van het Template 

Netwerk 

11,12,13 

augustus 

 

Teamdag Ontmoetingsmiddag voor onderling overleg, 

afstemming op onze doelen en voor onderhoud 

en verbetering van de ecologie in en rondom 

het huis. 

13,20 aug, 26 

sept, 20 okt, 

5 nov, 17 dec 

Retraite Welhoven faciliteert werk dat zij belangrijk 

vindt in maatschappelijk en spiritueel opzicht. 

Deze retraite wordt aangeboden door Lieke 

Coolen 

 

18,19,20 

augustus 

Tuindag  Het onderhouden en verfijnen van de tuinen 22 augustus 

 

Studieochtend Research naar de betekenis van religie in deze 

tijd 

6,20,27 sept 

 

Zin in Zingen Iedereen die van zingen houdt is welkom op 

deze zangmiddag, heerlijk zingen van liederen 

met een spirituele diepgang en betekenis: 

goed voor de gehele mens! 

8,29 sept, 20 

okt 

Studiedag Well Being 

Sciences 

Verdiepingsdag en uitwisseling, afstemmend 

op het werk binnen het internationale netwerk. 

 

10 sept 

Studiedag Vrienden 

van de Well Being 

Sciences 

5e dag in een serie van 6 bijeenkomsten 23 sept 
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Muziekdagen Samenspeeldagen door musici, in een research 

naar de samenhang tussen wellbeing en 

muziek. 

24 sept, 2,17 

okt 

Religie Seminar Seminar voor Template deelnemers rond 

religie in deze tijd 
30 sept , 1 okt 

Individuele 

begeleiding 

Welhoven biedt een plek ter ondersteuning van 

mensen met PGB 
13 okt, 3,24 
nov, 8 dec 

Schilderen Verfijnen van de ecologie in het huis 18, 19 okt 
 

Aquarelleren Aquarelleren met Bianca van Schaik 21 okt, 21 nov, 
12 dec 
 

Zin in Zingen Iedereen die van zingen houdt is welkom op 

deze zangmiddag, heerlijk zingen van liederen 

met een spirituele diepgang en betekenis: 

goed voor de gehele mens! 

10 nov 

Studiedag Well Being 

Sciences Verdiepingsbijeenkomst waarin ervaringen 

worden uitgewisseld en healing research 

verder wordt genomen.  

 

 
12 nov, 10 dec 

Studiedag Vrienden 

van de Well Being 

Sciences 

6e studiedag in een serie van 6 bijeenkomsten 

in dit jaar 
25 nov 

Muziekdag Samenspeeldagen door musici, in een 

onderzoek naar de samenhang tussen 

wellbeing en muziek. 

26 nov 

Zin in Zingen Iedereen die van zingen houdt is welkom op 

deze zangmiddag, heerlijk zingen van liederen 

met een spirituele diepgang en betekenis: 

goed voor de gehele mens! 

1 dec, 22 dec 

Samen aan de slag 

dagen 

Welhoven werkdagen voor onderhoud en 

verbetering van de ecologie in en rondom het 

huis. 

5, 11, 19 dec 

Midwinterfeest Spiritueel samenzijn en gezamenlijk uitwerken 

van een thema in een vrouwencirkel, door 

Vrouwenklank  

22 dec 

Hovenretraite Retraite voor deelnemers van het 

internationale Template Netwerk in het 

onderzoek naar mens-zijn in deze tijd. 

 

27 t/m31 dec 

Open Robijnen 

Samenzijn 

 

Voor iedereen die bij de jaarwisseling samen 

wil stil te staan bij speciale momenten van 

afgelopen jaar en vooruitzien naar nieuwe 

mogelijkheden en plannen voor het nieuwe 

jaar 

31 dec 

 


