
StoryGenics Welhoven 
Pleisterplaats voor de Ziel van de Verhalenwever 

 

Zelfs het grootste avontuur...  

De meeste reizigers voelen van tijd tot tijd het verlangen naar een plek om op verhaal 
te komen. Een soort pleisterplaats waar het beste van de-mens-onderweg gesterkt 
wordt. Door iets te drinken, door wat te eten, maar vooral door uit te wisselen over 
ervaringen, vragen en avonturen die het reizen in deze tijd met zich meebrengen.  

Begint met een eerste zin...  

StoryGenics Welhoven is een plek waar het beste van reizigers-in-deze-tijd wordt 
aangemoedigd. Het is een open story-circle waar mensen met een passie voor 
menselijke groei éénmaal per maand ontmoeten, om (zelf)expressie, (zelf)humor en 
verhaalkracht te ontwikkelen. Door het weven van verhalen kunnen schijnbaar kleine 
momenten glans, (nieuwe) betekenis en samenhang krijgen. Ook kunnen lastige, 
uitdagende situaties transformeren tot menselijke spiegels die aanzetten tot 
verbinding, vertrouwen en moed. Het (kunnen) weven en vertellen van je verhaal 
vergroot je veerkracht op hobbelige wegen.  

Die het verlangen wakker maakt in jou als mens...  

De Story-circle in Welhoven biedt een veilige, dynamische speelruimte waarin de 
homo narrens – de vertellende mens – tot bloei kan komen. In het licht van toepassing 
en de warmte van aanmoediging wordt elke deelnemer uitgenodigd om naar de 



stillere, mysterieuze plekken in het bos van de innerlijke mens te gaan, waar kleine, 
onvermoede, soms nieuwe inzichten wachten om opgenomen en aanschouwd te 
worden in het kleurrijke weefgetouw van de Verhalenwever...  

Op zondag 28 augustus vervolgt een serie van 5 maandelijkse StoryGenics 
ontmoetingen: Zondag 28 augustus * Zondag 25 september * Zondag 30 oktober * 
Zondag 27 november* Zondag 18 december  

De ontmoetingen zijn open voor nieuwe mede-reizigers, die de kunst van de 
verhalenwever (verder) willen ontwikkelen en toepassen in hun leven, werk en 
relaties. Mocht je nieuwsgierigheid gewekt zijn, je bent van harte welkom!  

Praktische informatie: 
Wat: StoryGenics Circle Welhoven, 5 ontmoetingen, 1 keer per maand 
Waar: In Welhoven, Werkhorstlaan 2, 8386 GJ, Vledderveen (DR) 
Wanneer: Zondag 28 augustus, zondag 25 september, zondag 30 oktober, zondag 27 
november en zondag 18 december 2022 
Tijden: Start: 11.00 uur. Je bent welkom vanaf 10.30 uur voor kennismaking en/of 
koffie of thee. Einde: 17.00 uur. 
Investering: 175 euro voor 5 ontmoetingen; 35 euro voor 1 keer proberen 
Bedragen zijn inclusief koffie/thee gedurende de bijeenkomsten. Lunch graag zelf 
meebrengen.  
Aanmelden: storygenics@gmail.com 
 

 


