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Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 

1. Algemene info + Prijzen 
 

2. Verdiepingsdagen: 
• Spiritualiteitsdag 
• Zingevingsdag 
• Bijbeldag 
• Enneagramdag 

 
3. Verbindingsdagen: 

• Creativiteitsdag 
• Broeders van Liefde, vroeger en nu. 
• Wandel-en uitwisselingsdag 

 

4. Verstillingsdagen: 
• Stiltedag 
• Onthaastingsdag 
• Meditatiedag.  

Inhoudstafel 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 

1. Doelgroep: 
Voor het verdiepend, verbinden en verstillend 
aanbod kunnen allerlei groepen van volwassenen 
intekenen: uit het verenigings- , vrijetijds-, 
parochie-, bedrijfsleven of werkgroepen.  Het 
minimum aantal inschrijvingen is 10 personen, 
het maximum 30 personen. 
 

2. Tijdsduur: 
Er kan voor een kort programma van ½ dag 
ingetekend worden, voor een ganse dag of voor 
een tweedaagse.   
In het laatste geval moeten soms verschillende 
programma’s gecombineerd worden. Vraag gerust 
info.  

 

Algemene info 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 

1. Programmaverloop: 
 

9u00:   Start ontvangst 1dag, 2-daagse,  
  9u00: start ontvangst ½ dag voormiddag.  
9u30:   Inleidende start  
10u00: verdere uitdieping/werkvorm  
12u00: Middagmaal 

13u00: Einde ½ dagprogramma voormiddag 
13u30: Verdere uitdieping/werkvorm  
  14u00: Start ½ dagprogramma namiddag. 
15u00: Koffiepauze 
15u30: verder uitdieping/werkvorm  
16u30: Afrondend gesprek (volle dagprogramma’s)  
17u00: Einde volle dagprogramma’s 
  17u30: Afrondend gesprek ½ dagprogramma  
  18u00: Avondmaal ½ dagprogramma 
 

Algemene info 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 
 

a) ½ dag: 9u30 – 13u00 of 14u00 – 19u00 
• 40 euro per persoon: Voormiddag. 

doorlopend koffie/thee/water (7 euro), middagmaal *(15 euro), begeleiding 
(13 euro), 
zaalverhuur/materiaal (5 euro) 

• 40 euro per persoon: Namiddag. 
doorlopend koffie/thee/water (7 euro) , gebak (2 euro), avondmaal *(11 
euro) , begeleiding (15 euro), zaalverhuur/materiaal (5 euro) 
 

b) 1 dag van 9u30 – 17u00 
• 55 euro per persoon: 

doorlopend koffie/thee/water (7 euro), gebak (2 euro), middagmaal *(15 
euro), begeleiding (21 euro),zaalverhuur/materiaal (10 euro) 
 

c) 2 dagen van 9u30 – ‘s anderdaags17u00 
• 145 euro per persoon: 

doorlopend koffie/thee/water (14 euro), gebak (4 euro),middagmaal *(30 
euro), avondmaal *(11 euro), uitgebreid ontbijtbuffet (12 euro), begeleiding 
(36 euro), zaalverhuur/materiaal (20 euro), kamer** (18 euro). 
 

*Wijn in optie: 10 euro/fles    **Bedlinnen in optie: 7 euro/persoon 

 

Prijzen 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 
1. Spiritualiteitsdag 

Deze dag is bedoeld al een basisverdieping in de spirituele groei 
van de mens.  We verkennen het begrip spiritualiteit, maken 
kennis met de vier basisrelaties, de big Five, de verhouding 
tussen religie en spiritualiteit, of de verhouding tussen 
psychologie en spiritualiteit, onze innerlijke ruimte, enz.   
We bekijken de spirituele groei in 7 fases en testen onze 
spirituele gevoeligheid en hoe we ons verhouden tot het/de 
Ultieme.   
 
Er is geen voorkennis vereist over Spiritualiteit en alles is 
doorweven met interactie, werkvormen ed.  

 

 

Verdiepingsdagen 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 
 

2. Zingevingsdag: 
Deze dag is bedoeld als een verdieping en kennismaking met de 
eigen zingevingsvragen en deze van anderen.  We verkennen de 
verschillende soorten zingevingsvragen en de gebieden waar 
deze vragen zich meestal over afspelen.  We denken na over 
zingevingsantwoorden en zingevingssystemen.  Wat betekenen 
verbeelding en symbooltaal voor onze zingeving, enz. ? 
 
We werken aan de hand van enkele verhalen die als spiegels 
kunnen dienen voor onze eigen zingevingsvragen en gaan 
uitgebreid met elkaar in dialoog.  

 

Verdiepingsdagen 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 

3. Bijbeldag: 
Deze dag is bedoeld als een basisinleiding op het lezen en 
werken met de bijbel.  We willen de bijbel een beetje openen 
als een te begrijpen en te lezen boek voor iedereen.  Als een 
boek dat kan inspireren en uitdagen, zonder pasklare 
antwoorden te geven.  Na een verkenning over de opbouw en 
belangrijkste stijlen in de bijbel gaan we zelf aan de slag met 
enkele teksten uit te bijbel en laten de teksten spreken 
doorheen onze dialoog met elkaar.   
 
We vertrekken vanuit de vragen en interesse van de 
deelnemers over de bijbel en werken in kleinere groepen met 
enkele teksten.  

 

Verdiepingsdagen 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 
4. Enneagramdag: 

We verkennen onze eigen persoonlijkheid aan de hand van 
het model van het enneagram, een soort 9-hoek.  De dag is 
bedoeld als inleiding op deze spirituele 
persoonlijkheidsverdieping die ons helpt te kijken naar de 
sterke kanten en valkuilen van onze persoonlijkheid.  Het 
geheel van het enneagram helpt ons tevens om andere 
persoonlijkheden beter te appreciëren.  
 
Aan de hand van gerichte voorbeelden en 
persoonlijkheidstesten probeert ieder zijn enneagram-type te 
achterhalen.  Daarna volgt aan de hand van tal van 
voorbeelden een inleiding in de spirituele weg van het 
enneagram.  

 

 

Verdiepingsdagen 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 
1. Creativiteitsdag: 

Op deze dag verdiepen we ons in een gemeenschappelijke 
waarde die we als groep bespreken en uitdiepen.  Daarna 
gaan we creatief aan de slag om de waarde tot uitdrukking te 
brengen.  Om af te sluiten delen we onze bevindingen en 
onze resultaten met elkaar.  
 
Er kan op verschillende wijze creatief worden gewerkt en wie 
wil mag eigen creatieve middelen meebrengen om mee te 
werken.  Wij voorzien in papier, verf, potlood, stiften, vetkrijt, 
klei en allerlei natuurmaterialen uit de omgeving.  Maar er 
kan ook met film, toneel of zang gewerkt worden, al 
naargelang de wensen en de kunde van de groep.  

 

 

Verbindingsdagen 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 

2. Broeders van Liefde: vroeger en nu 
Het domein Menas bevindt zich in het vroegere vormingshuis en 
noviciaat van de Broeders van Liefde.  Het is de uitgelezen plaats 
om kennis te maken met hen.  Via een panelenronde op ons 
domein kan je kennis maken met de geschiedenis van het 
domein.  Bij een geleide rondgang in de gebouwen kom je 
tevens tal van info te weten over de geschiedenis van de 
Broeders van Liefde.  
 
Tijdens het dagprogramma is er de mogelijkheid tot ontmoeting 
met enkele broeders en een getuigenis met één van hen.  Ook 
de betekenis van de samenwerking met leken die zich associëren 
– de zogenaamde aangesloten leden -  biedt kansen tot 
verdieping en verbinding.  Indien gewenst, wordt ook gefocust 
op de werking van de Broeders van Liefde in het Zuiden.  
 
 

Verbindingsdagen 



  

Verstilling, Verdieping, Verbinding 

 

3. Wandel- en uitwisselingsdag: 
Ons domein Menas bevindt zich in prachtig bosrijk gebied en 
beschikt zelf over 15 hectare park bos en vijver.  Het is de 
uitgelezen plek om zich onder te dompelen in de natuur.  Via 
allerlei werkvormen gaan we al wandelend en in kleine 
groepen met elkaar in dialoog via thema’s die verbinden 
werken.  Nadien wisselen we uit over onze wandelervaringen 
en de inhoudelijke thema’s.   
 
Er is geen wandelervaring vereist want niet het aantal 
kilometers staat voorop, maar wel het verbindende karakter 
en de onderlinge uitwisseling.  Wie niet voldoende mobiel is 
brengt beste zelf een rolwagen of hulpmiddel mee.  

 

Verbindingsdagen 



  
1. Stiltedag: 

Na een warme ontvangst en de nodige afstemming, leiden we de 
stilte in.  Aan de hand van een aantal artikels of boeken gaat 
iedereen de stilte in.  Men kan daarbij gebruik maken van het 
prachtige parkbos met vijver van ons domein of zijn individuele 
kamer.  Er wordt gedurende de dag een begeleide stiltewandeling 
aangeboden en ‘s middags volgt een stille maaltijd. Op geregelde 
tijdstippen kan men individueel of gemeenschappelijk gebruik 
maken van de stiltekapel.  Naar het einde toe volgt een 
ontmoetingsmoment met onderlinge uitwisseling over de 
opgedane ervaringen.  
 
Hier is geen bijzondere ervaring met stilte vereist.  Wie de stilte 
moeilijk aan kan, kan daarover in gesprek gaan met de 
begeleider die de ganse dag beschikbaar is voor de groep.   

 
 

Verstilling, Verdieping, Verbinding Verstillingsdagen 



  
2. Onthaastingsdag: 

Die dag doen we het een beetje Zen of Mindfull.  We bekijken een 
aantal tips en tricks van onthaasting en doen het die dag 
bijzonder rustig aan.  We maken tijd voor onszelf en vooral voor 
het ‘niet moeten’.  Enkele de tijden van de maaltijden sturen de 
structuur van de dag.  We maken uitgebreid gebruik van ons 
mooie natuurdomein en de omgeving.  We gaan op wandel en 
oefenen ons zonodig in een onthaastend tempo.  We luisteren 
daarbij bijzonder scherp naar wat ons lichaam ons heeft te 
vertellen.   
 
Op deze dag kies je zelf in welke mate je blijft aansluiten bij de 
groep of liever op eigen wijze de dag doorbrengt.  

 

Verstilling, Verdieping, Verbinding Verstillingsdagen 



 
3. Meditatiedag 

Deze dag is bedoeld als een inleiding in verschillende 
vormen van meditatie die we dan ook in groep eens 
beoefenen.  We doen dat op een onthaastend tempo en we 
beschikken daarvoor op ons domein over een prachtige 
meditatieruimte.   Er kan door de groep gekozen worden 
voor eerder profane vormen van meditatie of eerder 
christelijke vormen van meditatie, of een mengvorm.  
 
Er is geen voorkennis van meditatie vereist om met een 
groep deze meditatiedag door te brengen.  Het is een echte 
‘doe-dag’ met telkens een korte inleiding bij elke 
meditatievorm.  Hierbij gaan we uit van de stelling: ‘niet de 
kennis leert, maar de ervaring’.  

 
 

Verstilling, Verdieping, Verbinding Verstillingsdagen 
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