
10.00-12.00 UUR - DOOR: ARADIA VAN LISSUM
WORKSHOP WERKEN MET PENDEL EN BIOTENSOR

21/0 1

W O R K S H O P S  E N  C U R S U S S E N

Leer over de geschiedenis van wichelroede, pendel en biotensor. En natuurlijk gaan we er ook mee leren
werken. Mogelijkheid tot aanschaf pendel of biotensor (zit niet bij de prijs in).
Info: www.magicalnature.nl/pendelen/
Kosten: € 25,00 p.p. 
Locatie: Muddegoorn 78, Assen

24/01 STARTDATUM 24 JANUARI,  18.00-21.30
DOOR: MARIJKE DE BOS

CURSUS ASTROLOGIE VOOR BEGINNERS (12 LESSEN)

In de lessen leer je de basisbeginselen van astrologie aan de hand van je eigen horoscoop en die van je
medecursisten. Aan het einde van de cursus ben je in staat om stap voor stap de basis een horoscoop te duiden. 
Info: www.marijkedebos.nl/workshops-cursussen/
Kosten: € 300 p.p incl. werkmateriaal en horoscopen
Locatie: Hortensiastraat 3, 9404SH Assen

27&28
/01 10.00-16.00 - DOOR: MARIJKE DE BOS

2-DAAGSE WORKSHOP KENNISMAKING MET ASTROLOGIE
VOOR MOEDER MET KIND

Maak je kennis met astrologie met behulp van de horoscoop van je kindje en leer zijn of haar basisbehoefte en
karakter kennen. De geboortehoroscoop is een unieke ‘handleiding’ van je kind. Aan het einde van de workshop
heb je naast de horoscoop van je kind ook een goed beeld van astrologie en wat je daar mee kunt doen.
Info: www.marijkedebos.nl/workshops-cursussen/
Kosten: € 150 p.p incl. werkmateriaal en horoscopen
Locatie: Hortensiastraat 3, Assen

26/01 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

Aanmelden: info@cooperatie-ongeeikt.nl of www.cooperatie-ongeeikt.nl/agenda/

03/02
10.00-12.00 - DOOR: HELENA HARTHOLT
INSPIRATIESESSIE WERKEN MET JE LEVENSVERHAAL

Om zicht te krijgen op waar je bent op je levensweg, is het soms wenselijk om je (levens)verhaal op te schrijven.
Verhalen helpen ons om in de spiegel te kijken en kan ons brengen bij levensthema’s die belangrijk zijn om
verder te onderzoeken. Fragmenten van je levensverhaal opschrijven kun je doen aan de hand van creatieve
vragen of oefeningen die ik je aanreik in deze inspiratiesessie. 
Info: www.zelfsprekend.nu/kalender/
Kosten: € 22,50 p.p
Locatie: Firma Leuk, Venestraat 136, Assen

https://marijkedebos.nl/workshops-cursussen/
https://marijkedebos.nl/workshops-cursussen/
mailto:koopsjanneke2@gmail.com
mailto:info@cooperatie-ongeeikt.nl


W O R K S H O P S  E N  C U R S U S S E N

16&17/02

2- DAAGSE WORKSHOP KENNISMAKING MET
ASTROLOGIE

Maak kennis met de basisbeginselen van astrologie met behulp van je eigen geboortehoroscoop, een tekening
van de stand van de planeten aan de hemel tijdens je geboorte, gezien vanaf je geboorteplaats. Het is je
persoonlijke  “blauwdruk”, die je meer inzicht geeft in je houding, gedrag en reactiepatronen.
Info: www.marijkedebos.nl/workshops-cursussen/
Kosten: € 150 p.p incl. werkmateriaal en horoscopen
Locatie: Hortensiastraat 3,  Assen

10.00-16.00 - DOOR: MARIJKE DE BOS

03/02 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

14.00-16.00 UUR - DOOR: AGEDA VENEMA
WORKSHOP PAPIERSCHEPPEN

1 1 /02 In 2 uur tijd leer je de fijne kneepjes van ambachtelijk papier maken van oud papier. Papier scheppen is een
leuke en creatieve bezigheid. Na afloop neem je verschillende mooie vellen papier mee naar huis.
Info: www.elkedaggroener.nl/winkel/workshop-papier-scheppen/
Kosten: € 27,50 p.p. 
Locatie: de Eikplaats, Koopmansplein 6, Assen

09/02 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

Aanmelden: info@cooperatie-ongeeikt.nl of www.cooperatie-ongeeikt.nl/agenda/

17 /02 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

https://marijkedebos.nl/workshops-cursussen/
mailto:koopsjanneke2@gmail.com
mailto:koopsjanneke2@gmail.com
mailto:info@cooperatie-ongeeikt.nl
mailto:koopsjanneke2@gmail.com


W O R K S H O P S  E N  C U R S U S S E N

Aanmelden: info@cooperatie-ongeeikt.nl of www.cooperatie-ongeeikt.nl/agenda/

10.00-12.00 - DOOR: HELENA HARTHOLT

WORKSHOP SCHRIJFATELIER ZELFSPREKEND

Bezinnend schrijven helpt je om je hart te laten spreken en fragmenten van jouw verhaal al schrijvende te
verkennen. Werken aan levenskunst dus. Bezinnend schrijven doen we in een groep. Door je teksten met
anderen te delen, leer je je verhaal door de ogen van een ander te lezen. Je gaat rondom een thema aan de slag
met speelse, uitnodigende en creatieve schrijfoefeningen. Ervaring met schrijven is niet nodig.
Info: www.zelfsprekend.nu/kalender/
Kosten: € 22,50 p.p
Locatie: Firma Leuk, Venestraat 136, Assen

17 /02

23/02 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

03/03 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

09/03 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

18/02
10.00-12.00 - DOOR: ARADIA VAN LISSUM
WORKSHOP: EEN VLEUGJE MAGIE

Wat is magie? Waar komt het vandaan? Wat waren magiërs en heksen nu echt. Ik neem je mee naar de tijd
van de kruidenvrouwen. We bespreken magische middelen zoals kruiden en edelstenen.
Info: www.magicalnature.nl/workshops/
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Muddegoorn 78, Assen

mailto:info@cooperatie-ongeeikt.nl
mailto:koopsjanneke2@gmail.com
mailto:koopsjanneke2@gmail.com
mailto:koopsjanneke2@gmail.com


W O R K S H O P S  E N  C U R S U S S E N

14.00-16.00 UUR - DOOR: AGEDA VENEMA
WORKSHOP GROEN HUISHOUDEN

 Leer hoe je zelf wasmiddel maakt, een luchtverfrisser en vaatwastabletten. Daarnaast leer je van alles over de
basis-ingrediënten voor een groen huishouden. We gaan gezellig raspen, roeren en mengen! En je gaat met
een fles zelfgemaakte wasmiddel naar huis. Goed voor het milieu en je portemonnee.
Info: www.elkedaggroener.nl/winkel/workshop-groen-huishouden/
Kosten: € 27,50 p.p. 
Locatie: de Eikplaats, Koopmansplein 6, Assen

10.00-12.00 - DOOR: HELENA HARTHOLT
INSPIRATIESESSIE WERKEN MET JE LEVENSVERHAAL

Om zicht te krijgen op waar je bent op je levensweg, is het soms wenselijk om je (levens)verhaal op te
schrijven. Verhalen helpen ons om in de spiegel te kijken en kan ons brengen bij levensthema’s die
belangrijk zijn om verder te onderzoeken. Fragmenten van je levensverhaal opschrijven kun je doen aan de
hand van creatieve vragen of oefeningen die ik je aanreik in deze inspiratiesessie. 
Info: www.zelfsprekend.nu/kalender/
Kosten: € 22,50 p.p
Locatie: Firma Leuk, Venestraat 136, Assen

10/03

1 1 /03

10.00-16.00 - DOOR: MARIJKE DE BOS

2-DAAGSE WORKSHOP KENNISMAKING MET ASTROLOGIE
VOOR MOEDER MET KIND

Maak kennis met astrologie met behulp van de horoscoop van je kindje en leer zijn of haar basisbehoefte en
karakter kennen. De geboortehoroscoop is een unieke ‘handleiding’ van je kind. Na afloop heb je naast de
horoscoop van je kind ook een goed beeld van astrologie en wat je daar mee kunt doen.
Info: www.marijkedebos.nl/workshops-cursussen/
Kosten: € 150 p.p incl. werkmateriaal en horoscopen
Locatie: Hortensiastraat 3, 9404SH Assen

16- 17/03

17 /03 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

Aanmelden: info@cooperatie-ongeeikt.nl of www.cooperatie-ongeeikt.nl/agenda/

https://marijkedebos.nl/workshops-cursussen/
mailto:koopsjanneke2@gmail.com
mailto:info@cooperatie-ongeeikt.nl


12.00-16.00 UUR - DOOR: ELINE GROENHEIJDE & AGEDA VENEMA
WORKSHOP ZIJDEN SJAAL ECOPRINTEN

Ecoprinten is een manier om afdrukken van planten en bloemen over te brengen op stof. Je leert de eerste
beginselen van ecoprinten op zijde. De voorbereiding van de stof en de bladeren, het leggen van het
plantmateriaal op de zijde, het bundelen, enz. Na afloop krijg je jouw geprinte sjaal mee naar huis.
Info: feltsense@voelbewust.nl
Kosten: € 80,00 p.p. inclusief 1 zijden sjaal.
Locatie: de Eikplaats, Koopmansplein 6, Assen

W O R K S H O P S  E N  C U R S U S S E N

10.00-12.00 - DOOR: ARADIA VAN LISSUM
WORKSHOP LEVEN MET DE MAAN- EN JAARFEESTEN

Leven met maan- en jaarfeesten. Hoe komt je leven overeen met het ritme van maan en seizoenen? Hoe
kun je natuurlijker Leven met een ritme dat bij je past? Krijg je verbinding met de natuur terug.
Info: www.magicalnature.nl/cursus-training-de-maan-en-ik/
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Muddegoorn 78, Assen

31/03 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

10.00-12.00 - DOOR: HELENA HARTHOLT
WORKSHOP SCHRIJFATELIER ZELFSPREKEND

Bezinnend schrijven helpt je om je hart te laten spreken en fragmenten van jouw verhaal al schrijvende te
verkennen. Werken aan levenskunst dus. We werken in een groep. Door je teksten met anderen te delen, leer
je je verhaal door de ogen van een ander te lezen. Je gaat rondom een thema aan de slag met speelse,
uitnodigende en creatieve schrijfoefeningen. Ervaring met schrijven is niet nodig.
Info: www.zelfsprekend.nu/kalender/
Kosten: € 22,50 p.p
Locatie: Firma Leuk, Venestraat 136, Assem

24/03

18/03

23/03 14.00-16.00 - DOOR: JANNEKE KOOPS
WORKSHOP SIERADEN MAKEN MET RESTMATERIALEN

Maak je eigen sieraden met behulp van verschillende technieken. Zoals weven, haken, breien, knopen,
macramé, spinnen, draaien, naaien. Laat je inspireren door materiaal, vorm, structuur en kleur. 
Info: koopsjanneke2@gmail.com
Kosten: € 25,00 p.p
Locatie: Eikplaats, Koopmansplein 6-8, Assen

31/03

Aanmelden: info@cooperatie-ongeeikt.nl of www.cooperatie-ongeeikt.nl/agenda/
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