
Yoga

Meditatie

Zeepkist optredens

Verstillende 
Live muziek

Programma



12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00

        ZEEPKIST
Opening | Josje Duijndam
Hubertus Bahorie
Linda Dijkstra
Tijn Noordebos
Mirte van Eijl  

      YURT
Pernilla & Quinten
Klankreis
Zenschrijven

      SCHAPENSCHUUR
Loopmeditatie
Harameditatie
Zenmeditatie
3 Vuren meditatie 

    YOGATENT
Do-in Yoga
Hatha yoga
Authentieke Yoga
Impuls Yoga

     MASSAGETENT
Healing 
Massage reflexzone
Massage/Hypno/Reiki
Massage/healing

          OVER HET TERREIN VERSPREID
Handpan
Renske’s Place
Spiegelend wandelen 
met paard
Rock  your Crystals                 
Natural Touch
Verhalen voor kinderen 
rondom de vuurplaats

         AFSLUITING BIJ VUURPLAATS
Pernilla & Quinten, Josje Duijndam

Hele middag aanwezig, 
o.b.v. beschikbaarheid.

Hele middag aanwezig, 
o.b.v. beschikbaarheid.

13
.5

5:
 B

el
ee

f d
e 

st
ilt

e

13
.5

5:
 B

el
ee

f d
e 

st
ilt

e

Beleef de stilte
Om 13 55 en 15 55 uur houden 

wij 5 minuten stilte
Geniet van rust en ruimte

i

Overzicht



Drs Hubertus Bahorie
12.30 - ZEEPKIST - Visioen van STILTEGOED

        Mag ik me even voorstellen? Hubertus Bahorie, oud-stadsfilosoof van    
     Delft, welzijnsdenker en VWO-docent. Door intensief met mensen aan    
   hun ontwikkeling te werken, is mij de afgelopen 40 jaar duidelijk geworden 
waarom en hoe stilte een essentieel onderdeel uitmaakt van menselijk geluk. 
Daarom wil ik Josje graag steunen in het tot stand brengen van StilteGoed, 
het unieke openlucht-retraitegebied vlakbij Delft. Een stiltebos dat van  
onschatbare waarde zal zijn voor de omliggende steden en dorpen.  
Zeker wanneer dat gebied gekend, benut en gekoesterd wordt!

Tijdens de opening ga ik tijdens een korte inleidende talk proberen u te 
laten meekijken naar het visioen van StilteGoed. Ik zal ook ingaan op de 
volgende 2 vragen: hoe is het drukke dagelijkse leven eigenlijk gebaat bij 
verblijf in een openlucht oase? En waarom is een natuurlijk stiltegebied 
binnen handbereik tegenwoordig noodzakelijk en geen luxe meer?

12.00 - 17.00 - Openlucht Klooster
Geen klooster is compleet zonder contemplatie en meditatie. Contempleren 
betekent ‘stilstaan bij’ en meditatie betekent ‘stil zijn in’. Beide oefeningen 
dienen tot iets dat de ‘monnik’ voorbij zijn of haar beperkingen brengt.  
Vanmiddag introduceer ik instrumenten die de ervaring van de natuur  
dieper en rijker maken.* 

De natuur opzoeken, dit gebied binnenlopen, aanwezig zijn. Wie laat nu ei-
genlijk wie toe? Na een korte introductie in dimensies van ervaren, maakt u 
kennis met een oude en bijzonder effectieve methode om van gebruikelijke 
routines afstand te nemen en te openen voor nieuwe mogelijkheden. Het is 
aanbevolen om daarna een stukje te wandelen en het gebied in stilte te be-
leven. 

*) Siweb en Asha meditatie zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en ver-
eisen geen bijzondere levensbeschouwing, voorkennis of vermogens. Hun 
toepassing bevordert inzicht en welzijn.

Bijdragen



Linda Dijkstra
14.00 - ZEEPKIST - Terug naar je essentie! 
Terug naar de intuïtieve wijsheid van de Zwarte 
Maan in je horoscoop.

Pernilla en Quinten
13.00, 14.30 - YURT & 16.00 - Afsluiting vuurplaats

De Zwarte Maan is een punt in de horoscoop dat je intuïtieve wijsheid aan-
geeft. Dus de wijsheid waarmee je als ziel, met al je ervaringen uit vorige le-
vens, op deze wereld komt. Deze wijsheid wil je graag gaan neerzetten in dit 
leven, maar wordt geweigerd. De bedoeling is om in dit leven terug te gaan 
naar de ‘Wijze’ in jezelf.

Linda is  de eigenaresse van Oberon Crystal Energy, wat is ontstaan uit 
17 jaar Oberon New Age uit de Stationsstraat in Pijnacker. Meer informatie 
kunt u vinden op www.oberon-new-age.nl.

Pernilla Kannapinn is een muzikant en een reiziger. Ze is een dromer, een 
zielszuster, een mens. Ze is een kunstenaar en een componist, een leerling 
en een leraar, een vinder en toch een zoeker, een zanger en een violist. Ze is 
een verhalenverteller. Over de eindeloze wonderen van wat we onze wereld 
noemen en daarbuiten. Het is een verhaal over een eindeloze reis - van de 
slecht verlichte koffiehuizen van Istanbul tot de stormachtige oevers van Inski 
Pinski. Een optreden vol betoverende muziek voor betoverde mensen, ge-
vuld met wonderlijke wezens, beklijvende melodieën en de eindeloze dorst 
naar de horizon. Haar verhalen worden vergezeld door haar huilende viool 
en een oude, bijna vergeten kunst van fluiten. Het is een verhaal in gespro-
ken en onuitgesproken talen - de woorden verkruimelen uit haar oude ge-
havende koffer en pasgeboren en oude melodieën druipen van de fluwelen 
toon van haar 350-jarige viool. Het is een verhaal over een Grieks hondje en 
een meisje, met het hoofd vol dromen en een geschilderde vioolkast gevuld 
gevuld met woestijnzand. Het spreekt over een klein huis op vier wielen, 
met een klein houten fornuis en een weg die zich ontvouwt in alle vier de 
winden. Een piepklein huis dat pas echt thuis is waar de zon, in haar rode 
zijdeachtige jurk, zachtjes op de stoffige straat gaat liggen.



Cora de Jonge
13.30 - YURT - Klankreis

        Je laten verrassen door helende klanken!  Regelrecht vanuit het hart   
    verzorg ik een intuïtieve klankreis, die diepgaand inwerkt op lichaam en 
geest. Laat je meevoeren op de klanken en trillingen van klankschalen, 
sjamanendrums, Zen-fluit, gong, oceandrum, rainstick en windgongs.

Alles in het leven heeft z’n eigen trilling, z’n eigen resonantie. Of we het nu 
hebben over onze gedachten, onze emoties, ons fysieke lichaam of wat je 
dan ook kunt bedenken: het resoneert. Een gezond lichaam trilt zuiver in 
een eigen frequentie. Wanneer je niet lekker in je vel zit, gestrest bent of li-
chamelijke klachten hebt, is deze lichaamseigen trilling verstoord. Door het 
bespelen van instrumenten ontstaan klanken, die trillingen afgeven, waar-
door je lichaam weer in balans komt. 

In feite is klank ‘geluid geworden trilling’. De trilling van een instrument als 
een klankschaal is krachtig en verplaatst zich snel door je lichaam. Doordat 
je lichaam voor 80% uit water bestaat, ontstaat door de trilling als het ware 
een innerlijke massage en zal de trilling van het lichaam mee resoneren met 
de trilling van bijvoorbeeld de klankschaal. Het gevolg hiervan is dat span-
ningen, zowel in het lichaam als ook op andere lagen van bewustzijn los-
komen en oplossen, zodat je op een natuurlijke manier weer in evenwicht 
komt. Het is  een streling voor lichaam en geest!

Marja van Rossum
15.30 - YURT - Zenschrijven

Tijdens de openingsdag verzorgt Marja van Rossum in samenwerking 
met Bewust Delft in de prachtige Yurt een workshop Zenschrijven. 
In drie kwartier schrijf je je hoofd leeg en je hart vol!

Bijdragen



Elmie Zandbergen
13.00 - SCHAPENSCHUUR - Loopmeditatie
16.00 - SCHAPENSCHUUR - 3 vuren meditatie

Annemiek Hamers
14.00 - SCHAPENSCHUUR - Hara meditatie

Dirk Shindo Polder
15.00 - SCHAPENSCHUUR - Zen meditatie

Wil je minder stress, minder gedoe, minder drama in je leven? Kom dan 
eens ervaren wat een meditatie wandeling in de natuur met je doet. Tijdens 
de wandeling doen we eenvoudige stilte- en Mindfulness oefeningen. Voel 
je welkom, je hoeft alleen jezelf mee te nemen! 
Elmie Zandbergen, Registercounsellor ABvC, is gespecialiseerd in stress en 
Burn-out. Wil je meer weten kijk op www.elmiecoaching.nl

Ik zal mij even voorstellen: ik ben Annemiek Hamers, woon al jaren in 
Delft en naast mijn werk in de maatschappelijke dienstverlening coach ik 
vrijwilligers en jong volwassenen. Ook geef ik geleide meditaties op de 
Uylenburg. Voor de opening van het Stiltegoed op 1 september wil ik 
jullie graag de Hara meditatie aanbieden. Het is een meditatie die werkt 
vanuit de Hara (buik), de kracht vanuit het midden. De meditatie ontspant, 
stabiliseert, centreert, harmoniseert, is aardend en stimuleert het gevoel 
van het stille midden ‘oog van de cycloon’; dat wat stil is, wanneer alles in 
beweging is!  Anando Würzburger heeft deze meditatie uitgewerkt en van 
muzikale begeleiding voorzien. De meditatie duurt ongeveer 35 minuten 
en is grotendeels in zithouding.    

“Wil jij eens kennismaken met zenmeditatie? Dan is dit je kans! Ik verzorg 
een introductie op deze al eeuwen oude wijze van mediteren. Bij Zen.nl 
Delft geven wij zenmeditatie-trainingen op een inspirerende, uitdagende 
en een verfrissende manier. De lesmethode is al ruim 30 jaar in Nederland 
in gebruik en past bij mensen die zoeken naar rust, focus en inzicht. Als het 
weer het toelaat zitten we buiten in de open lucht en maken zo contact met 
het landschap van binnen en van buiten”.



Michelle Kofman
14.00 - YOGATENT - Hatha Yoga

       Tijdens het festival geef ik een hatha yoga les van een half uur. 
     Ik geef sinds 2014 yoga les in verschillende stijlen, maar de/mijn basis 
is hatha yoga. Mijn opleidingen heb ik o.a. gevolgd bij Robert Boustany 
uit Houston Texas. Meer info over mij op evemichellekofman.com

Andjanie Bahorie
15.00 - YOGATENT - Authentieke Yoga

        Bidden met je lichaam

Deze ervaring wordt aangeboden door Andjanie Krsna Bahorie. Zij danst op 
twee mystieke gedichten van Yoginâm uit de bundel Divan Abbahjí. 
Dit wordt gevolgd door Mantra’s Chanten, Asha Meditatie en een paar 
Yoga-oefeningen. 

”Het lichaam is een instrument en jij bent een deel van het geheel”

Over Andjanie Bahorie: Vanuit een traditioneel Hindoestaanse achtergrond 
en opgroeiend in Nederland, ontstond al jong een zoektocht naar spiritu-
aliteit. Deze leidde op 19-jarige leeftijd naar India, waar 5 jaar een intensie-
ve training volgde in Patanjali Yoga en Noord Indiase Klassieke Tempeldans 
(Kathak). Terug in Nederland ontmoette Andjanie haar spirituele leraar Yo-
ginâm Abbahjí, tot op de dag van vandaag een levende bron van inspiratie.
Andjanie studeerde Bewegingsexpressie therapie en heeft in haar werk rui-
me ervaring opgedaan met Trauma Sensitieve Yoga.

‘I do not break, I bend’
Nâm Authentic Yoga - In India en in de les begroeten we elkaar met ‘Namas-
te’, waarmee we het volgende bedoelen:
‘Ik eer de plaats in jou, waar het hele Universum verblijft - en wanneer ik in 
die plaats in mij ben - en jij bent in die plaats in jou

Bijdragen



Anne de Meij
16.00 - YOGATENT - Impuls Yoga

Yourie Castricum
12.00 - 17.00 - OP HET TERREIN - Handpan

Renske de Klerk
12.00 - 17.00 - OP HET TERREIN - Renske’s place

     Van de kleinste molecuul tot het grootste sterrenstelsel; alles is in 
  beweging. Als mens in de westerse samenleving vergeten wij soms dat 
wij een onderdeel van deze beweging zijn en in mijn sessies en lessen 
probeer ik, Anne de Meij, mensen hier weer mee in contact te laten komen. 
Waar ik bij Move to Mend voornamelijk werk met lichaams- en ervarings-
gerichte psychotherapie en coaching, ga ik vandaag bij Stiltegoed een les 
Impuls Yoga geven. Deze les heb ik ontwikkeld om je vanuit bekende yoga-
houdingen te laten ontdekken waar jouw lichaam heen wil en hierin de au-
thentieke beweging en flow van jouw lichaam te vinden.

  Yourie Castricum is muzikant, healer en begeleider van sjamanistische 
rituelen. Heel zijn leven is hij al met muziek bezig en in verschillende bandjes 
actief geweest in binnen- en buitenland. De helende aspecten zijn voor hem 
een steeds grotere rol gaan spelen en het voelt als nu als een “calling” om 
dit met de wereld te delen. Yourie organiseert regelmatig soundhealings en 
de muziek die daaruit is ontstaan heeft hij nu ook opgenomen. Hij zal dan 
ook veel van zijn liedjes spelen van zijn nieuwe album. Met zijn stem en de 
klanken van zijn handpannen, neemt Yourie je mee op reis in de diepte!
De release van zijn album ‘Answer to a calling’ vond plaats op 23 maart 2019. 

Op Bandcamp kun je dit juweeltje kopen: https://youriecastricum.bandcamp.
com/releases, of je vind hem op bijna elke streamingservice via:
https://distrokid.com/hyperfollow/youriecastricum/answer-to-a-calling

   Renske van @Docemano geeft een ligmeditatie met kristallen en je kunt 
ook een korte hoofdmassage of healing krijgen.



Gerdine Bres
12.00 - 17.00 - TERREIN - Spiegelend wandelen met pony

       Op zondag 1 september ben ik samen met mijn collega (pony) op het   
    Stiltegoed te vinden zijn. Ik ben werkzaam als gezinscoach met behulp 
van paarden en dat doe ik in de omgeving van het Stiltegoed. 
Op de stadsboerderij BuytenDelft organiseren wij cursussen voor kinderen 
en naast du Midi zijn coachsessies voor kind en gezin. Met Van Nature willen 
wij kinderen en volwassenen in contact brengen met hun eigen natuur, dit 
doen we door ruimte en aandacht te geven aan de kwaliteiten die iemand 
van nature in zich heeft. Vanuit ontspanning, vertrouwen en plezier komen 
oplossingen dan van binnen naar buiten. Het paard is een meester in het 
lezen van non-verbale communicatie en geeft feedback tijdens dit proces. 
Hiermee ontstaat niet alleen een gesprek maar vooral een ervaring. Tijdens 
het openingsfeest vertel ik je er graag meer over en voor diegenen die het 
willen ervaren is er de mogelijkheid voor een korte kennismakingssessie. 

Brigitta Andoetoe
12.00 - 17.00 - OP HET TERREIN - Natural Touch 

   Natural Touch is de verzamelnaam van de diverse projecten van Brigitta 
Andoetoe  zoals: Healing,  stiltewandelingen, klanken, meditatie en creaties 
van en met natuurlijke materialen.

In Stilte kunnen we tijdloosheid, harmonie, liefde, verbondenheid en onze 
eigen diepten ervaren. Vanuit deze diepte is haar thema ‘Stilte in Beweging’ 
voortgekomen, lichtobjekten in de vorm van lampen werden geboren met 
als Lichtende vonk (gedachte) ‘de Natuur in Huis’.

Tijdens deze dag zal Brigitta  verschillende instrumenten bespelen, die een 
positieve resonantie hebben op lichaam en geest, waaronder haar eigenge-
maakte magische instrumenten.

Bijdragen



Anoek van den Broek
14.00 en 16.00- VUURPLAATS - Kinderverhalen

Bedankje
 

     Verhalen voor kinderen (of iedereen die nog een beetje kind is)
   Voor kinderen van 5-12 worden er verhalen verteld van de Boze Heks van 
schrijfster Hanna Kraan. Deze verhalen vormen een speelse aanleiding om 
met de kinderen te hebben over vrienden maken, pesten, jezelf leren ken-
nen, vergeven of wat jij ook maar in het verhaal ziet. 

Anoek van den Broek, mindfulnesstrainer voor kinderen en jongeren bij 
www.kindfulmind.nl en theaterliefhebber, neemt jullie mee in de wereld van 
De Boze Heks, Haas, Uil en Egel...

Helaas hebben wij voor deze uitgave niet van iedereen op tijd een tekst  
aangeleverd gekregen, wel willen wij ook graag bedanken voor hun bijdrage 
aan dit openingsfestival:

Massagetent
Kitty Schouten - Healing, Jolanda van Viersen - Massage reflexzone,  
Michel Corelis - Massage/Hypno/Reiki Gerard Hager - Massage/healing

Zeepkist
Tijn Noordenbos en Mirte van Eijl

Yogatent
Surjan Adriaanse Do-In Yoga

 
Zichtbaarheid
Promotie bij radio/tv en dagbladen: Miss Link - Frances van Heijst

Achter de schermen
Heel veel lieve mensen die in hun vrije tijd hebben bijgedragen aan promotie,  
samenwerking, voorzieningen en opbouw van dit openingsfeest!

Kijk op www.stiltegoed.nl en


