
Heb jij te maken met veranderingen in je leven 

of ben je toe aan een nieuwe wending?

Veld van Verborgen Keuzes

Waar: Delflandhoeve,  

Schieweg 166, 2627 AS Delft

Datum: Vrijdag 19 juni 2015
van 10.00 - 17.30 uur

Introductieprijs: € 95,- inclusief btw en lunch
Info en opgave: tfeijen@deregisseuses.nl

Samen met ons, vijf zussen 

die vandaag met plezier  

hun krachten bundelen.

In het Veld van Verborgen 

Keuzes doe je inspiratie, 

nieuwe ervaringen en 

inzichten op.

mailto:tfeijen%40deregisseuses.nl?subject=info%20over%20Veld%20van%20Verborgen%20Keuzes


Veld van Verborgen Keuzes
 een inspiratiedag over vernieuwing in je werk en leven

Programma
10.00 uur: Welkom en gezamenlijke  Veldverkenning  

11.30 uur: 1e atelierronde  Eerste stappen van Verlangen

13.15 uur: Lunch

14.15 uur: 2e atelierronde  De volgende stap

16.30 uur: Gezamenlijke afronding  Moed vatten

17.30 uur: Einde

Om je persoonlijke 

programma goed te 

kunnen samenstellen, 

begint de dag met 

een gezamenlijke 

Veldverkenning, 

waarbij je kennis 

maakt met de manier 

van werken van alle 

zussen. Hierna kies je 

uit deze werkvormen 

iets wat jou verder 

helpt en ga je in een 

atelier aan het werk. 

Na de lunch kun je 

wisselen van atelier.

Tenslotte ronden we 

de dag gezamenlijk af.

De Veldbegeleiding:
 

1. Tineke Feijen:  Ruimte voor je verhaal

2. Carla Feijen:  De ervaring van vorm en ruimte

3. Yvonne Feijen:  Met een ruimtelijke blik je verhaal voelen

4. Mariëtte Feijen:  Naar binnen keren: je innerlijk verbeeld 

5. Ludy Feyen:  Je beeld in de ruimte vormgeven



Veld van Verborgen Keuzes
 een inspiratiedag over vernieuwing in je werk en leven

De atelierronde 1:  Eerste stappen van Verlangen
’s morgens  11.30 -13.15 uur met pauze

Beeld in de ruimte: vorm je beeld in en met de natuur Ludy   
In ontmoeting met de natuur, dient een ingeving zich aan, een beeld borrelt op.

Soms dromerig, soms heel concreet, je nieuwsgierigheid is gewekt.

Door dit spoor vol vertrouwen te volgen, maak je je het stap voor stap eigen. Je 

gaat jouw beeld tot leven laten komen. Hierbij komen keuzes om de hoek kijken: 

waar gaat het jou in de kern om, hoe zet je die neer? 

De kracht van vertellen Tineke  
Via beelden, geuren en vragen leid je jezelf naar een specifieke herinnering. Een 

herinnering die je op dat moment iets heeft te vertellen. Misschien over een 

sluimerend verlangen. Met het vertellen van het verhaal aan anderen, hoor je 

jezelf een nieuw verhaal vertellen. Je geeft daarmee je herinnering een nieuwe 

betekenis die voor nu een bijzondere waarde heeft. En richting kan geven aan een 

verandering in  je leven.

Spelen met Geometrie, de kracht van gelijkwaardigheid  Carla

Door je met anderen te verbinden in geometrische vormen, ervaar je het veld dat 

we met elkaar creëren. We zullen ontdekken dat symmetrische vormen, waarbij 

iedereen gelijkwaardig is, optimale kracht opleveren. Doel is bewust te kiezen voor 

een structuur, die jouw manier van samenwerken ten goede komt.

Innerlijk Schouwspel  Bekijk en voel je verhaal  Mariette en  Yvonne

Beschouw je verhaal door het te verbeelden op jouw ‘podium’: een werkblad. Laat 

de elementen uit je verhaal op dit werkblad hun verhaal aan jou vertellen, maar 

nu vanuit hun perspectief.  Het is aan jou om dit alles te ervaren en het geheel te 

‘regisseren’ tot een intentie waar je verder mee kan. Bij deze simultaan-opstelling 

komt iedereen aan bod.



Veld van Verborgen Keuzes
 een inspiratiedag over vernieuwing in je werk en leven

De atelierronde 2:  Keuzes en Kiezen   
‘s middags  14.15 - 17.00 uur  met theepauze om 15.30 uur 

Ruimtelijk opstellen van scenario’s  Yvonne

Ervaren van keuzemogelijkheden

Het ruimtelijk opstellen van keuzemogelijkheden of een mogelijk dilemma geeft je 

inzicht in hoe keuzes voelen. We stellen verschillende scenario’s op zodat je heel 

bewust voelt en ervaart wat je vaak diep van binnen al weet. De kunst is om dan 

werkelijk ‘ja’ te zeggen tegen dát wat voor jou goed voelt.

Wensbeelden  Mariëtte en Tineke

Zoom verder in op een woord, zin of beeld dat je raakte in het werken in je eerste 

atelier-ronde. Laat het verlangen naar je nieuwe situatie zich verder ontvouwen in 

woord en beeld. Maak er een verhaal van met een gewenste afloop. Of schrijf een 

gedicht vol verlangen. Ook kan je je stappen onderzoeken in een stripverhaal. 

Wat wordt de eerste stap die je (nu) gaat zetten?

Met welke keuzes maak je de weg vrij naar je wensbeeld?

Samen creëren  Carla  en Ludy

Spelen en ontmoeting staan centraal in dit atelier van verbinding en co-creatie. We 

bouwen voort op de ervaringen met geometrie en beelden in de natuur van deze 

ochtend. Hoe breng je jouw beeld of performances in, welke vrijheden permitteer je 

je, wie ontmoet je in jouw ‘dans’?

Afsluiting:  Moed Vatten
17.00 - 17.30 uur

Een gezamenlijk ritueel ter afsluiting

Als er in de ochtend 

dingen gebeurd zijn, 

die vragen om een 

specifiek vervolg, kan 

het middagprogramma 

naar wens aangepast 

worden. 

Tijdens de theepauze 

kan opnieuw gewisseld 

worden van atelier.



Veld van Verborgen Keuzes
 een inspiratiedag over vernieuwing in je werk en leven

Tineke: Feijen: “Een 
herinnering die bij je opkomt, 

heeft je iets te vertellen”

www.deregisseuses.nl

Yvonne Feijen: “Wat 
niet gezien wordt kan 

dwarsliggen”

www.yvonnefeijen.nl

Carla Feijen: “Door 
verbindingen te maken kun 

je ruimte creëren”

www.carlafeijen.nl 

Mariëtte Feijen: “Begin 
met een eerste stap in je 

verbeelding”

www.zielszaken.nl

Ludy Feyen: “Kiezen is leuk!”

www.ludyfeyen.nl

5 Veldbegeleiders 

In het Veld van Verborgen 

Keuzes vind je ons:  

Vijf Veldbegeleiders. Vijf 

zussen, met ieder een lange 

staat van dienst op het 

gebied van zelfontplooiing 

en creativiteit. Met eigen 

werkvormen, in de loop 

der jaren ontwikkeld en in 

praktijk gebracht, zowel in 

groepen als met individuele 

klanten. 

Voor het Veld van Verborgen 

Keuzes hebben we onze 

krachten gebundeld en 

delen met plezier de 

opgedane ervaringen met 

iedereen die met ons het 

Veld in wil gaan.

Praktisch

Datum en tijd

Vrijdag 19 juni 2015  

van 10.00 - 17.30 uur

Adres en route naar Delflandhoeve

Schieweg 166

2627 AS Delft

www.delflandhoeve.nl/z-routebeschrijving.html

Kosten

De introductie prijs voor deze eerste keer dat we 

de inspiratiedag  geven, is € 95,-

inclusief BTW, lunch en andere catering.

De normale prijs wordt € 150,- incl.

Opgave

Bij Tineke Feijen: tfeijen@deregisseuses.nl
Telefoon 

speciale dieet  wensen

Met dieet wensen voor de lunch kan rekening 

gehouden worden. Laat weten bij de opgave.

Wat neem je mee

• Iets van jezelf om aan een ander kadoo te geven

• Een camera om beelden vast te leggen

• Kleding en schoenen geschikt voor buiten

http://www.deregisseuses.nl/pages/sub/3/9/Tineke_Feijen.html
http://yvonnefeijen.nl/index_bestanden/activiteiten.htm
http://carlafeijen.nl/Ruimte_ervaren_1.html
http://www.zielszaken.nl/grensverkenningen/
http://www.ludyfeyen.nl
http://www.delflandhoeve.nl/z-routebeschrijving.html
mailto:tfeijen%40deregisseuses.nl?subject=info%20over%20Veld%20van%20Verborgen%20Keuzes

