
Programma Transformatie weekend 
 
 

 
 

 
Hieronder schetsen wij het conceptprogramma van het Transformatie weekend. Het 
weekend is een terugkerend weekend in elk seizoen. Elk weekend zal net iets anders zijn 
afhankelijk van wat er zich aandient in het moment en in de groep. Wij werken zeer intuïtief 
en staan open om te werken met dat wat zich aandient in de groep. Toch is er een basis 
waarop het weekend is opgebouwd.  
 
Welkom op het Transformatie weekend!  
 
We starten op vrijdag met aankomst tussen 16:00 – 17:00 uur.  
Dan ontvangen we jou met thee en iets lekkers en kan je je settelen op je kamer. Voor wie 
vroeg is heeft voldoende ruimte om ook de plek, De Oase al even te verkennen.  
 
Nadat iedereen is toegekomen starten we om 17:00 uur met een ‘check-in’ cirkel. Hierbij 
maak je kennis met de groep en met elkaar. We doen hier ook een oefening om verder aan te 
komen.  
 
Om 18:00 uur staat het diner voor ons klaar. Hier kunnen we tijdens het eten elkaar nog wat 
beter leren kennen. 
 
Om 19:30 uur starten we met het avondprogramma. Hierbij starten we met een sharing cirkel 
en maken we kennis met het werken in het veld. Het avondprogramma nodigt jou uit en 
opent jou verder om het weekend in te gaan.  
 
Om 22:00 uur sluiten we af. Voor wie nog even in stilte wil zijn kan genieten in de 
gezamenlijke woonkamer.  
 



Zaterdag ochtend, om 8:00 uur, starten we de dag meteen met korte ademsessie. Na een 
korte uitleg over de adem gaan we al meteen van start. Adem en ruimte brengen in je lijf. 
Hierdoor open je alweer verder en creëer je ruimte om de rest van de dag aan te gaan.  
 
Om 9:00 uur gaan we ontbijten. Iedereen heeft nog ruim de tijd om bij zichzelf, elkaar of de 
natuur te zijn. 
 
Om 11:00 uur starten we met systemisch werken in het veld. We gaan ontdekken wat je 
diepere verlangen en de blokkade is.  
 
Om 14:00 uur hebben we een lunch. Ook na de lunch heb je voldoende ruimte om te 
reflecteren, integreren, rusten, schrijven enz.  
 
Om 15:30 uur starten we met een kunstzinnige opdracht die je dichter brengt bij jouw kern. 
Van hieruit kom je oog in oog met je blokkade te staan.  
 
Na de oefeningen van deze dag kan er heel wat in je zijn aangeraakt. Dit kan verdriet, 
boosheid, verwarring of meteen liefde en stroom doen ontstaan. Alles is goed hierin! Laat het 
vooral welkom zijn.  
 
Om 19:00 uur hebben we uitgebreid diner met aansluitend sauna mogelijkheid voor iedereen 
die wenst.  
 
Hierin gaat het om jezelf verwennen. Wat is het dat jij nodig hebt? Warmte, liefde, aandacht 
en zorg. Zodat je erbij kan zijn, in kan zakken en ontspannen.  
 
Ook weer tegen 22:00 uur vragen we stilte zodat iedereen die wenst voldoende nachtrust 
heeft.  
 
 
Zondag ochtend, starten we de dag meteen met het verbonden ademen. Hierdoor gaan we 
niet eerst ontbijten. Voor wie vroeg op is ligt er fruit, water en thee.  
Eet niet te veel zodat de adem goed kan stromen!  
 
Om 9:00 uur starten we dus met de verbonden ademhalen sessie. Na iets wat praktische 
uitleg laten we ons gaan in dit veld.  
 
Om 11:30 uur hebben we uitgebreide brunch.  
 
Om 13:00 uur komen we weer samen in de sharing cirkel. Van hieruit maken we weer 
verbinding met onszelf, onze blokkade en intentie. We kijken wat er is ontstaan.  
In verbinding met de natuur ontstaat het verdere(individueel) proces.  
 
Hierna is er ruimte voor ieder om zijn tas al in te pakken en om 16:00 uur komen we weer 
samen voor de afsluitcirkel.  
 
Om 17:00 uur sluiten we het veld en gaan we weer naar huis.  



Alle dagen verzorgt De Oase Nieuwland de maaltijden. Deze zijn vegetarisch en voornamelijk 
Biologisch en uit eigen tuin waar mogelijk.  
 
De slaapkamers zijn gezamenlijke slaapkamer van min. 2 personen en max. 6 personen, 
afhankelijk van de grote van de kamer zelf. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen. 
 
De workshop ruimtes zijn privé en dus enkel voor onze groep. De rest van de plekken zijn 
samen te gebruiken met de community bewoners van De Oase.  
 
 
 
Voor meer informatie over De Oase Nieuwland kan je een kijkje nemen op de website: 
www.oasenieuwland.nl 
 
 
 
Voor aanmelden en/of extra informatie over het programma en/of het weekend, neem 
contact met ons op: 
Julie – 0032 475 24 56 51 of via mail: juliedekinderen@inerseed.be   
Sam – 0031 6 213 40 700 of via mail: sam_boudewijns@hotmail.com 
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