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BESTE STILTIJ DEELNEMER!

Een jaar later...

Het is nu een jaar geleden dat we de oude zendo 
vaarwel hebben gezegd. Daarmee hebben we niet 
zomaar een faciliteit achter ons gelaten. Het 
betekende het inslaan van een nieuwe, 
onbekende weg. Het opgeven van een vredig 
leventje; vredig maar ook ingedut... Op zoek 
naar hernieuwing begon de pelgrimage. 

Het hart volgend, het ongewisse tegemoet. 

Vele avonturen in het Heuvelland en op het 
kussentje later, kunnen we met grote vreugde 
aankondigen dat zich een zachte overgangsfase 
heeft aangediend waarin Stiltij zich meer en meer 
laat beleven in de vorm. We krijgen de 
gelegenheid om te gaan trainen in een voorlopige 
eigen zendo! 

De pelgrimage is met het laatste 
huiskameroverleg dan ook definitief afgerond. 
Hartelijk dank aan Wouter en Anne voor hun 
gastvrijheid op zovele zondagochtenden!

Vorm vindend, zich openbarend, gaat Stiltij voort. 
Verwonderd kijk ik om mij heen: waar ben ik? Ik 
doe er het zwijgen toe: hier heb ik niets te 
zeggen.

Hartelijke groet,
Birgitta Putters

In de City Gym kunnen we met ingang van 
augustus 2009 onze eigen zendo inrichten.

Meditatietraining wordt per 1 juni uitgebreid 
met een zondagochtendtraining. In augustus 
wordt hier een training op de dinsdagavond 
aan toegevoegd. De avondtrainingen vinden 
plaats van 19:30-21:30 uur.

De laatste zondag van de maand is een lange 
training: van 10:00-16:00 uur.
 
De mogelijkheden voor uitbreiding van 
krijgskunsttraining in Tsukuri worden 
onderzocht. Per september start Krijgskunst 
voor Kids.

Actuele informatie: http://weblog.stiltij.nl

STADSPLEK

We hebben de afgelopen tijd weer vele nieuwe 
deelnemers mogen verwelkomen en er is 
dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal 
uren. Bovendien moeten de Stiltij-activiteiten 
onder één dak gebracht gaan worden. Dit alles in 
een goed bereikbare, eigen locatie binnen 
Maastricht. In voorgaande nieuwsbrieven is hier 
uitgebreid over geschreven.

Inmiddels is het netwerk aardig gegroeid en zijn 
er diverse plekken bezichtigd. Er is nu zicht op 
concretisering in een aantal stappen: uitbreiding 
van de trainingsuren meditatie in de City Gym; 
uitbreiding trainingsuren krijgskunst; 
samenbrengen meditatie, krijgskunst en 
cursussen onder één dak; en als definitieve 
stadsplek op termijn een sacralere ruimte, zoals 
een kapel of kerk.
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NIEUWE STILTIJ-WEBSITE 

De eerste fase van de nieuwe website is 
opgestart. De betrokkenen zijn reuze 
enthousiast! 

De website wordt gebaseerd op een innovatief 
systeem (Content Management System), 
waardoor alle gebruikers van de site aan hun 
specifieke trekken kunnen komen: aan elk type 
zoeker wordt de juiste informatie aangeboden. 
De nieuwe site weerspiegelt volledig de Stiltij-
structuur en is berekend op de groeiwijze die 
wordt voorzien, zoals bijvoorbeeld het aanbieden 
van Stiltij-diensten in de toekomst.

De kosten van het totale project (inclusief 
doorvoering nieuwe huisstijl in alle documenten) 
worden geraamd op €10.000. Voor de voltooiing 
van het project steunen we volledig op giften. 
Wanneer je wilt doneren, vermeld dan bij het 
overmaken van een gift 'Nieuwe website Stiltij'.

De nieuwe site gaat in september 'de lucht in'. 
Tegelijk wordt dan de nieuwe huisstijl gelanceerd.

De ontwikkeling van de site vindt plaats in 
samenwerking met Guido Stevens van NFG 
(www.nfg.nl).

The sound of one hand inking

Bron: bizarroblogspot.com by Dan Piraro

TIJ-DINGEN
Een rubriekje met korte mededelingen

Wijziging secretariaatsadres

Met ingang van heden is het postadres van het 
secretariaat gewijzigd: Halvemaanstraat 12, 6217 
ND, Maastricht (Lieke van Dun).

Zomerschool

De uitnodigingen voor de zomerschool in Cortils 
zijn inmiddels verzonden. Geef je op voor 1 juni 
in verband met de annuleringstermijn! Ook dient 
voor 1 juni betaald te worden. 
Opgeven bij secretariaat@stiltij.nl.

Naamswijziging

We heten per 1 juli ook formeel 'Stiltij'! De 
tenaamstelling van de bankrekeningen is dan ook 
gewijzigd (zie colofon). 
LET OP: mocht je al voor deze datum een bedrag 
ten name van Stiltij hebben overgemaakt, let dan 
op of de boeking door jouw bank goed wordt 
doorgevoerd.

Statuten

De statuten worden momenteel op de huidige, 
werkelijke situatie aangepast en 'toekomst-proof' 
gemaakt. 
De nieuwe statuten zijn per 1 juli in te zien via 
www.stiltij.nl/publiek/statuten.pdf .

Samenstelling bestuur per 1 mei 2009

Birgitta Putters voorzitter

06 41457618 birgitta@stiltij.nl

Lieke van Dun secretaris

043 3631714 lieke@stiltij.nl

Wieke Köhler penningmeester

043 4551906 wieke@stiltij.nl

http://www.nfg.nl/
mailto:secretariaat@stiltij.nl
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AGENDA MEI/JUNI

Weektrainingen meditatie

Locatie: City Gym Maastricht
Adres: Achter de Barakken 13, Maastricht
Tijd: donderdag 19:30–21:00 uur
NIEUW m.i.v. 4 juni: donderdag 19:30-21:30 uur
NIEUW m.i.v. 7 juni: tevens zondag 10:00-12:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Contact: Birgitta Putters, tel. 06 41457618

NIEUW: Meditatietraining intensief 

Met ingang van juni is elke laatste zondag van de 
maand een intensieve meditatietraining.

Locatie: City Gym Maastricht
Adres: Achter de Barakken 13, Maastricht
Tijd: zondag 28 juni 10:00-16:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Contact: Birgitta Putters, tel. 06 41457618

Weektrainingen krijgskunst

Locatie: Tsukuri-dojo (TopFit)
Adres: Franciscus Romanusweg 60, Maastricht
Tijd: woensdag 20:30-22:00 uur

zaterdag 9:00-10:00 uur
Begeleiding:Ad van Dun
Contact: Friso Gubbels, tel. 06 10630852

Huiskameroverleg vervalt

De huiskameroverleggen zijn beëindigd. 

Persoonlijk overleg

Neem eerst contact op voor een afspraak: ad@stiltij.nl 
of 043 3438426

Het icoontje van deze maand is de Tai Chi, ofwel het Yin/Yang 
symbool, afkomstig uit het taoïsme. Het is verbonden met de 
8 trigrammen uit de I Ching (Boek der Veranderingen).

MEEDOEN!

Op het voorjaarsoverleg is iedereen uitgenodigd 
om te participeren in de ontwikkeling van ideeën 
tot en met de praktische uitvoering. Om het 
instappen laagdrempelig te houden zijn sindsdien 
alle bestuurs- en werkgroepvormen losgelaten 
(behalve het dagelijks bestuur) en is er één 
centraal werkplatform opgericht: 
http://stiltij.pbworks.com.

Hier wordt geheel open gewerkt door vrije 
uitwisseling van informatie en bestanden. Je kunt 
hier:

• lezen over de laatste ontwikkelingen;
• commentaar geven op voorstellen;
• tips en ideeën achterlaten;
• je aanbieden om een openstaande actie te 

ondernemen;
• kortom: bijdragen wat je wilt en hoe je 

wilt.

Het werken met het platform is heel eenvoudig: 
er is in de rechterkolom een link naar tips voor 
gebruikers en naar het logboek. Onderaan elke 
pagina kun je commentaar intypen en verzenden. 
Mailen of bellen kan natuurlijk ook.

Je hebt voor deze pagina al eens per mail een 
inlogcode ontvangen. Mocht je deze kwijt zijn of 
niet gekregen hebben, stuur dan een mail aan 
ad@stiltij.nl. 

COLOFON

Stiltij is voortgekomen uit Zen Centrum Prajna.
Voor deelname wordt een bijdrage van € 50,- per maand 
gevraagd. Alle Stiltij activiteiten staan open voor deelnemers. 
Deelname is mogelijk als beoefenaar of als begunstiger.

Stiltij is een stichting zonder winstoogmerk, met als 
doelstelling: “Het realiseren van waarheid, zoals dat in alle 
authentieke spirituele tradities wordt beoefend”. Stiltij is een 
plek waar innerlijke kwaliteit gefaciliteerd wordt via diverse 
ingangen. 

De Stiltij nieuwsbrief verschijnt ongeveer maandelijks en 
wordt digitaal verspreid, of, op verzoek, per post. Abonneren 
op de nieuwsbrief kan via het secretariaat.

Contactpersoon: Birgitta Putters, tel 06 41457618
Secretariaat: Halvemaanstraat 12, 6217 ND Maastricht 

secretariaat@stiltij.nl (Lieke van Dun)
Rekeningnr. ABN: 410313181 t.n.v. Stiltij, Maastricht
KvK: 14073156
Website: http://www.stiltij.nl
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