
 

 

WINTER /LENTE PROGRAMMA 2019 

SCHILDEREN VAN EEN TOERMALIJN IN DE KLEUREN VAN HET ZONNESPECTRUM 
Workshop door Arja van der Vossen, sociaal kunstzinnig therapeute. 

 
Donderdag 17 januari, 20.00uur tot 21.30uur  
Van Dam Huis,Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten €15,- 
 

In deze workshop gaan we de toermalijn zo schilderen dat de helderheid ervan zichtbaar wordt. Je 
leert met de nat-in-nat techniek de toermalijn te schilderen. We zetten de kleuren rijkdom van de 

toermalijn in de structuur van zijn natuurlijke vorm op papier. Zowel beginners als gevorderden zijn 
van harte welkom. De begeleiding is individueel. 

 
Opgave( verplicht) : CVA.Programmagroep@gmail.com of 0620902758 (Arjav.d. Vossen) 

 

HET SOCRATISCHE GESPREK  
Workshop door Kirsten Koppel, filosofe 

Zaterdag 9 februari 2019, 13.00uur tot 17.00uur 
Van Dam huis,Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten €20,- 
 

Een Socratisch gesprek heeft als doel het versterken van de morele intuïtie. Tijdens de cursus 
zoeken de deelnemers samen met de gespreksleider een thema waar het gesprek over zal gaan. Dit 
thema is doorgaans heel breed en abstract zoals ‘vrijheid’ of ‘vriendschap’. Vervolgens zoeken we bij 

dit thema een voorbeeld/ervaring van een van de deelnemers, waarna we in een gezamenlijk 
gesprek op zoek gaan naar de essentie ervan. Het Socratisch gesprek is gebonden aan een aantal 

regels die ervoor zorgen dat het zijn karakter van gezamenlijke zoektocht behoudt. Voor alle 
deelnemers betekent een Socratisch gesprek een verheldering van de eigen overtuigingen en 

idealen. 

Opgave( verplicht) : CVA.Programmagroep@gmail.com of 0620902758 (Arjav.d. Vossen) 
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LIEFDE IN RELATIES  
Lezing door Wytze Vonder, psychotherapeut 

Donderdag 28 februari 2019, 20.00uur tot 21.30uur 
Van Dam Huis, Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten €10,- 

“Wat zou de Liefde doen?”  “Hou je van de mens of van de wens?”  
Uit de enorme belangstelling die het boek “Liefde in Verhouding” van Esther Perel, wereldwijd maar 

vooral ook hier in Nederland geniet, kun je er niet omheen dat er blijkbaar iets aan de hand is in 
liefdesland. Dat er steeds meer scheidingen zijn en dus ook vaak ontwortelde gezinnen met als 

gevolg heel veel pijn en verdriet kunt u in uw eigen omgeving zelf wel waarnemen, dat hoeft u niet 
alleen uit de media te vernemen. 

Een van de rode draden in het boek van Esther Perel is m.i. dat we als geliefden onvoldoende 
bewust zijn dat we ons als individualiteit moeten ontwikkelen aan en via onze geliefde om te 

voorkomen dat onze relatie ‘doodbloedt’. Liefde is een werkwoord wordt vaak gezegd en niets is 
minder waar. Een liefdesrelatie is een werkplaats voor en van de liefde om tot een verdere 

ontwikkeling/vervolmaking te komen oftewel tot ‘onvoorwaardelijke liefde’ 

Op 28 februari wil ik graag mijn ervaringen als gepensioneerde GGZ psychotherapeut met u delen 
o.a. aan de hand van vragen van de aanwezigen en mijn eigen ervaringen en werkhypothesen aan u 

voorleggen. 
Opgave (gewenst) : CVA.Programmagroep@gmail.com of 06 20902758 (Arjav.d. Vossen) 

 

 

BIOGRAFISCH DRIELUIK  
Workshop door Paula Boon 

Zaterdag 9 maart 2019, 10.30uur tot 14.30uur 
Van Dam Huis, Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten €35,-  

Wat wil er straks gaan bloeien? 
Het is nog winter, maar het voorjaar gloort, het licht neemt toe en de eerste tekenen van nieuw 

leven zijn zichtbaar in talloze knoppen... 

Wat gloort er bij jou? Wat wil er straks gaan bloeien? 

We gaan deze vragen onderzoeken door middel van een zogenaamd biografisch drieluik: we 
brengen de vragen in beeld door ze heel simpel te tekenen (iedereen kan dit doen). 

De tekeningen laten soms al veel zien, en door de vragen die erover gesteld worden, kun je op jezelf 
reflecteren. Zo kun je nieuwe samenhangen in je leven ontdekken en vaak ook de zingeving 

erachter.  En weet je wellicht ook wat je te doen staat! 

Ieder maakt zijn eigen drieluik en in de groep kan hierover gedeeld worden wat voor jou passend is. 
 

Opgave (verplicht) : CVA.Programmagroep@gmail.com  of 0620902758 (Arjav.d. Vossen) 
Bij de lunch verzorgen wij de soep 
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FEESTGELUIDEN IN HET VOORJAAR 
vogels waarnemen voor beginners 
Workshop door Wolter Bos, bioloog 

Zaterdag 23 maart en zaterdag 13 april, 10.00uur tot 12.30uur    
Borgstichting Vuurtonstraat 1A, Haarlem 

Kosten €25 voor beide ochtenden 
 

Tegelijk met het verschijnen van de eerste voorjaarsbloemen en een waas van groen in de struiken, 
beginnen ook de vogels te zingen. Koolmees, heggemus, winterkoning en wat later ook vink en 
merel laten zich horen. Je kunt het beleven van de lente verdiepen door deze geluiden te leren 
onderscheiden. In deze korte cursus, bedoeld voor beginners op dit gebied, richten we ons op 

algemene vogels die dichtbij huis te horen zijn. Een groot deel van de tijd zijn we buiten, want daar 
vindt het feest van het voorjaar plaats! 

Opgave (verplicht) : CVA.Programmagroep@gmail.com  of 06 20902758 (Arjav.d. Vossen) 

 

 
 
 

DE STILLE WEEK 
De gebeurtenissen op weg naar het Paasgebeuren en het Mysterie van Golgotha. 

Lezing door Sebastiaan de Vries, filosoof 

Maandag 15 april 2019, 20.00uur tot 21:30uur 
VAN Dam Huis, Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten €10,- 
 

Op deze avond gaan we in op het Mysterie van Golgotha, de ontwikkelingsweg van de dagen van de 
Stille Week op weg naar het Laatste Avondmaal, het mysterie van Goede Vrijdag en het mysterie van 

het Paasgebeuren, de wederopstanding. 
 

Opgave (gewenst) : CVA.Programmagroep@gmail.com of06 20902758 (Arjav.d. Vossen) 
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PASTELTEKENEN VAN GENEESKRACHTIGE VOORJAARSBLOEMEN  
Workshop door Arja van der Vossen, sociaal kunstzinnig therapeute  

 
Donderdag 21 en 28 maart en donderdag 4 april, 20.00uur – 21.30uur  

Van Dam Huis, Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    
Kosten €45- 

 
In het voorjaar komen de bloemen weer tot bloei. Geïnspireerd door de sfeer die de lente met al zijn 

kleuren en nuances meebrengt, gaan we kunstzinnig aan de slag. 
We werken met zacht pastelkrijt waarmee we prachtige kleurovergangen kunnen maken en de net 

ontluikende natuur in je tekening zichtbaar wordt. 
Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. De begeleiding is individueel. 

 
Opgave (verplicht): CVA.Programmagroep@gmail.com  of 06-20902758 (Arjav.d. Vossen) 

 

 

 

EURITMIE 
Cursus door Eva Ouwehand 

 Dinsdagochtend 5, 12, 19, 26 maart en dinsdag 2, 9 en 16 april van 10.30uur tot 12.00uur 
Van Dam Huis, Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten €70 

 
Met het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci als uitgangspunt en inspiratie bron, gaan we dit 

jaar werken aan de 12- heid, de beweging  van de dierenriemtekens. 
Wat drukken de 12 discipelen uit in hun gebaar, hun houding? 

Van welk mysterie wil Leonardo ons deelgenoot maken? 

Opgave/info(verplicht) evaouwehand@hotmail.com  of 023 5247356 
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NATUURGEESTEN  
door Wolter Bos, bioloog 

Een feestelijke middag voor en over natuurgeesten (elementen wezens) 
Werkgroep elementenwezens Vertelschuur 

Zondag 23 juni, 14.00uur tot 16.30uur 

De Vertelschuur 
Krullenlaan 3 
Bloemendaal 

Kosten €5 

Opgave (verplicht): CVA.Programmagroep@gmail.com of 06 20902758 (Arjav.d. Vossen) 
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