
Open dag 
zaterdag 1 september  
Centrum Aquamareyn 
Pr. Bernhardlaan10 A 

Zutphen  
Tussen 10.00 en 14.00 uur geven alle docenten korte workshops als 

voorproefje op de activiteiten van komend seizoen.                           
U bent van harte welkom ! 

 
 
 
 
 
 
10.00 - Evenwichtig & ontspannen; 
Betekent even tijd en aandacht voor jezelf. Het is een serie van verschillende  
zeer eenvoudige ontspanningstechnieken (autogene training, oefeningen 
dixhoorn en mobilizing awareness),die ook makkelijk thuis gedaan kunnen 
worden. 
Vanuit rust wordt het  bewegen, op een ontspannen ademritme,  opgebouwd. 
Gebruik makend van bewegingspatronen die je in de vroege kinderjaren 
vanzelfsprekend kon maken (maar verleerd zijn door bv pijn). Vanuit lig, naar 
zit, stand en lopen worden de lessen opgebouwd.  
Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk welzijn, maar door gebruik te maken 
van mindfullness technieken staat het ZIJN IN HET NU centraal en het  
ontdekken van grenzen en hiermee liefdevol en met respect omgaan.         
Docent Marja hendriks 
 
10.45 - Tai chi is een Chinese bewegingskunst en bestaat uit vloeiende, 
langzame bewegingen. Het is een geweldig middel om je lichaamsbewustzijn, 
evenwicht  en houding te ver  beteren.                                                             
Docente Els van der Kooij 
 
11.30 - Balans- & Stabiliteitstraining, met aandacht en speelse materialen 
werken aan een stevige basis. Effectief bij bekkeninstabiliteit, rug- en 
nekklachten, instabiele gewrichten, pijnlijke spieren, als onderdeel van een 
revalidatieproces en bekkenbodemtraining.   
 
Holistic Pulsing met balansmaterialen, een effectieve en zeer ontspannende 
schudmassage op meewiegende ondergrond. De hele wervelkolom wordt zacht 
in beweging gebracht.                                                                                         
Docente Marion van Arragon  
 



12.15 – Vitaliteits Yoga is richten van aandacht en intentie. 
Pranavama(ademoefeningen), Dynamische Hatha Yoga en korte meditatie. 
Zowel dynamische als rustige yogaoefeningen voor het verhogen van de 
weerstand, vitaliteit,vruchtbaarheid en draagkracht als afname van stress en 
vermoeidheid. Deze vorm van yoga is uitermate geschikt voor mensen die hun 
levenskracht(vitaliteit)op een haalbare manier willen optimaliseren.        
Docente Minna Sangi.                     

13.00 – Vrij Schilderen voor volwassenen en kinderen begint vanuit het hart. 
Alles is goed bij deze manier van werken. Daardoor is het elke keer bijzonder 
om te zien wat er ontstaan is. Samen kijken en bespreken we wat er te 
ontdekken is en naar aanleiding daarvan wordt een passende techniek aan 
geboden.     

Kinderen krijgen meer structuur in de les. Door te werken met verschillende 
materialen en kennis te maken met kunstenaars als Klee, Mondriaan en van 
Gogh. Zo beginnende kinderen geïnspireerd aan hun eigen ontdekkingstocht. In 
de lessen geldt voor iedereen; volg je gevoel en laat je verrassen.             
Docente Inge van Wilgen  
 
Gedurende de Open Dag kunt u informatie verkrijgen over  en kennismaken met 
Psychosomatische fysiotherapie/ traumatherapie 
Therapeute Marja Hendriks. 
 
 
 
- Hatha yoga bestaat uit rustige lichamelijke oefeningen die een positief effect 
hebben op het evenwicht tussen lichaam, adem en geest. Het bewust leren 
voelen van je lichaam breng je in contact met jezelf. Naast de klassieke 
yogahoudingen is er veel aandacht voor losmaakoefeningen, en adem- en 
ontspanningsoefeningen. 
Docente Monique Bijlsma, vandaag op de open dag niet aanwezig 
 

 

Meer informatie vind u op: 
www.aquamareyn.nl 

en bij Marja Hendriks, 543430 of Marion van Arragon, 528610 
 
 
 
 
 
 
 
 


