
Dag vriend van Klanklichaam, 
In deze nieuwsbrief: Nadayoga (24/1-7/2) - ZieleZingen (27/1-10/2) - Het leven vieren (28/1) - Lichtlabyrint (2/2) - Korkusvakantie Metanoia (13-16/2) 

 

 
We hopen dat je een mooie overgang maakte naar het nieuwe jaar, al dan niet met goede voornemens. 

Wij maakten de overgang al zingend in Koningsteen met een prachtige groep mensen. Het was wonderlijk mooi. 

Daarna namen we de tijd om te dromen, te wensen en te verlangen voor het nieuwe jaar. 

Dit is alvast onze wens voor jou: 

Het universum schenkt ons een nieuw jaar 

Leef dit nieuwe jaar op jouw ritme 

en vul het met jouw ZieleLied 

 

En bij ons bruist het alweer van de inspiratie en die delen we graag met jou ! 

 

ZieleZingen 

 
Het ZieleZingen is misschien wel de kern van klanklichaam. Samenkomen, een cirkel vormen en al zingend verbinden 

met wie we in essentie zijn. Dat is wat ZieleZingen is. We zingen mantra's en wereldliederen, dat alles met live 

begeleiding. En in januari zingen we onze wensen de wereld in en laten we ze heerlijk wapperen in onze wensboom ! 

 

Praktisch 

Zaterdag, 27/1, 10/2 & 24/2, 10-12.30u - €15/sessie - 

Bij Klanklichaam, Lichterveldestraat 42 te 9890 Dikkelvenne 

Inschrijven ENKEL via klanklichaam@hotmail.com of 0485/39 66 60 



Nada- of klankyoga 

 
Kom de diep helende kracht en werking ervaren van de eeuwen oude klank- of nadayoga. 

Zo eenvoudig en zo diepgaand, zo voor iedereen toegankelijk. Kom het zelf ervaren ! 

 

Praktisch 

Woensdagen, 24/1, 7/2, 21/2 & 7/3,19.30-21.30u - €15/sessie - 

Bij Klanklichaam, Lichterveldestraat 42 te 9890 Dikkelvenne 

Inschrijven via klanklichaam@hotmail.com of 0485/39 66 60 

 

En dan zijn we heel blij te mogen meewerken aan twee prachtige initiatieven. 

 
Op zondag, 28/1 organiseren Marc & Ludwina een dag waarin ze het leven willen vieren.  

Zij verwoorden het waarom van deze dag als volgt: 

Het leven neemt ons mee langs ongekende wegen. Marc en ik hebben dit heel  sterk aan de lijve  ondervonden. Na 

een heftige periode en gesteund door medici, familie, vrienden en mensen met een gamma van uiteenlopende 

’helende’  activiteiten, ’ ZIJN’  we ‘NU’  hier. Vanuit grote dankbaarheid willen we samen met jullie heel graag ‘Het 

Leven Vieren’. We nodigen  jullie uit kennis te maken met de mensen die een waaier van activiteiten aanbieden die 

voor ons  heel  waardevol en betekenisvol zijn. Zodoende bieden we jullie graag een dag aan vol 

helende  momenten…. 

 

Wij vieren het leven al ZieleZingend (13-14.30u). Daarnaast staan ook een sjamanisatie, een ademcirkel, vedic art en 

vijf-ritme-dans op het programma. 

 

Praktisch 

Zondag, 28/1 van 9 tot 18.30u bij Inner Source, Stationstraat 41 te Oostkamp - €60 

Het volledige programma en inschrijven via Marc & Ludwina: marcluyckx@live.be of Lvandecasteele@hotmail.com 



Lichtlabyrint met ZieleZingen 

 
Op vrijdag, 2/2, het feest van Lichtmis bouwen Rika & Dirk van het Oneindige een lichtlabyrint. 

Met meer dan 750 kaarsjes maken ze een weg die we vol vertrouwen stap na stap mogen volgen 

tot we helemaal thuiskomen in het centrum, ons centrum... een unieke ervaring in een prachtig kader ! 

Wij bouwen mee en begeleiden het stappen van het labyrint met ZieleZingen, graag samen met jou. 

 

Praktisch 

Vrijdag, 2/2 van 13.15-16.30u in de Abdij van Zevenkerken (bij Brugge) - €20 

Alle info en inschrijvingen via Rika Vandevenne: info@hetoneindige.be of 051/316391 

 

 

Wil je echt helemaal tot rust komen, herbronnen en de krokussen de lente zien 

aankondigen, dan ben je welkom op onze Vierdaagse in de Krokusvakantie op de 

Stiltehoeve Metanoia bij Damme 

       
In deze Valentijnsweek gunnen we onszelf een cadeau. We nemen namelijk de tijd om liefdevol thuis te komen bij 

onszelf. We verbinden ons met ons hart, bron van liefde en mededogen. We kijken wat er leeft in ons hart en wat 

het betekent om vanuit ons hart te leven en wat ons eventueel tegenhoudt om dat te doen. Tijdens het ganse 

gebeuren zijn klank en stilte onze tochtgenoten in de vorm van zingen vanuit het hart, mantra-zingen, zingen van 

oeroude heilige klanken, klankmeditatie en relaxatie. Je ontdekt ‘jouw stilte’, een bron van klank. Je ontdekt jouw 

klank, laag voor laag, steeds dieper. Je komt thuis in liefde bij jezelf, die basis en bron is om ze aan te reiken aan 

anderen. 

 

Praktisch 

Dinsdag 13/02, 10u t.e.m. vrijdag, 16/2, 14.30u op de Stiltehoeve Metanoia,Waterhoek 2 te Moerkerke (bij Damme) 

Prijs: €415* – In deze prijs is inbegrepen: begeleiding met 3 overnachtingen in vol pension op een gedeelde kamer 

met gemeenschappelijk sanitair. 

Eigen kamer en/of privé sanitair is mogelijk indien beschikbaar en mits toeslag. Aan te vragen bij inschrijving. 

(* in uitzonderlijke gevallen kan een sociaal tarief worden toegestaan – contacteer daarvoor Metanoia 

Inschrijven via Metanoia: info@stiltehoeve.be of telefonisch 050 702 100 

 



 

Hartegroet, 

Conny 

www.klanklichaam.be 


