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OVER JOU

Stiltij gaat helemaal over jou. Het is goed om daar 
bij stil te staan, om je dat te realiseren, teneinde 
jezelf te realiseren. Als je goed kijkt, dan zie je dat 
je vaak nog ruimte laat ontstaan, alsof er een 
verschil zou zijn tussen jou en je oefening. Hoe hef 
je dat imaginaire verschil op? Door Stiltij helemaal 
op te vreten!

Steeds opnieuw krijg je meer gelegenheid en 
aanbod daartoe: er wordt je een groot feestmaal 
voorgeschoteld dat bestaat uit 

– een verruimd cursus- en trainingsaanbod;
– een heerlijke zendo van alle faciliteiten 

voorzien;
– de mogelijkheid om te snuffelen in de 

uitgebreide Stiltij-bibliotheek;
– een rijke schakering aan vormen en kleuren 

van betrouwbare kwaliteit in het materiaal 
op het weblog.

Al deze lekkernijen helpen je om je oefening te 
vestigen en je studie te verlevendigen. 

Begin oktober komen we bovendien samen met alle 
deelnemers van Stiltij, zodat je kunt kennismaken 
en uitwisselen met je medebewandelaars van de 
Weg. Belangrijk element op de bijeenkomst is het 
delen van de visie op Stiltij, en de doorkijk richting 
eindperspectief. Ook is daar alle gelegenheid om 
jouw visie op het Stiltij-aanbod met ons te delen.

Deelnemers ontvangen voor deze bijeenkomst nog 
een uitnodiging. Kom van harte, en maak het tot 
werkelijkheid: Stiltij gaat helemaal over jou.

Hartelijke groet,
Birgitta Putters

TAKEN IN DE ZENDO

Tijdens de meditatietrainingen is er altijd een 
gastvrouw of gastheer aanwezig, waar je met 
vragen terecht kunt. Ook als je nieuw bent, kan de 
gastvrouw of gastheer je wegwijs maken.

Gastvrouw/gastheer:
Dinsdag: Friso
Donderdag: Lieke
Zondag: Juul

Daarnaast is er voor elke training een beheerder 
aangesteld, die zorgt voor de huishoudelijke zaken, 
zoals het openen en afsluiten van de zendo, 
verzorging van licht en binnenklimaat en het 
beheer van de voorraden. Ook het bedienen van de 
trommel en zorgen voor wierook is een taak van de 
beheerder.

Beheerder:
Dinsdag: Landau
Donderdag: Jean-Paul
Zondag: Birgitta

INTRODUCTIECURSUS MEDITATIE

Zaterdag 19 september gaat weer een 
introductiecursus meditatie van start. De cursus 
bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarin je een 
totaalbeeld van het oefenproces krijgt.

De twee aspecten van het oefenproces, visie-
ontwikkeling en praktijk-ervaring, zijn ook de 
ingrediënten van de cursus. Je krijgt volop 
gelegenheid om specifieke aspecten van je eigen 
dagelijkse processen in te brengen.

Aanmelden kan bij secretariaat@stiltij.nl of 043 
3631714 / 06 22627720. De hele cursus kost € 
75,-. Stiltij-deelnemers kunnen gratis de 
bijeenkomsten bijwonen (wel aanmelden).
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EEN KIJKJE IN... 

Zendo City Gym Maastricht (eerste etage, Achter 
de barakken 13, 6211 RZ Maastricht) 

Van boven naar beneden: entree, studie- en 
overlegruimte, kamiza

Van boven naar beneden: zitplekken, Jizo, op een 
rij: Ratnasambhava, Shakyamuni, Avalokiteshvara
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OMGAAN MET DE VORMEN 
Wenken voor het oefenen in de zendo

De zendo is een half uur voor aanvang van de 
training open. Zo kan iedereen rustig aankomen, is 
er gelegenheid voor wat onderlinge uitwisseling en 
kan de training in rust beginnen.

Na afloop van de training blijft de zendo nog een 
half uur open. Even napraten of rustig je spullen 
pakken is dus prima.

Eerste zondag van de maand is een open training, 
geschikt voor belangstellenden. Na de training is er 
gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. De 
zendo is dan ook iets langer open.

Op de laatste zondag van de maand beginnen we 
de lange training met het onderhoud van de zendo. 
Stof afnemen, poetsen, opruimen: alles wordt 
geïntegreerd in de oefening.

De garderobe is op de tweede verdieping; in de 
kleedruimtes (let op: dames en heren gescheiden) 
links van de trap kunnen schoenen, jassen, tassen 
worden geplaatst. Persoonlijke of waardevolle 
spullen kun je meenemen naar de zendo. In de 
zendo wordt zacht schoeisel en/of sokken 
gedragen. Bij voorkeur geen blote voeten vanwege 
de hygiëne en de afdrukken in de matten.

We kunnen gebruik maken van het toilet dat zich 
bevindt achterin de zaal tegenover de zendo. 
Wanneer in die zaal trainingen plaatsvinden, moet 
het toilet beneden gebruikt worden. Hiervoor moet 
je door de fitness-ruimte heen lopen. Laat het toilet 
altijd netjes achter.

HET KLOPPEND HART

De functionele voorkant van Stiltij – alle activiteiten 
die Stiltij ontplooit – kan enkel duurzame kwaliteit 
bieden doordat het gevoed en bezield wordt vanuit 
een stabiel draaiende achtergrond. Deze wordt 
belichaamd door de leraar en zijn assistenten. Het 
is belangrijk dat deze achtergrond goed verzorgd is 
– zoals je ook je eigen basis, het oefenen, goed 
verzorgt om van daaruit je functies te kunnen 
innemen.

Het kloppend hart van Stiltij heeft een plek nodig 
die rust en ruimte biedt. Rust, door ligging in het 
Heuvelland, op korte afstand van de 
stadsfaciliteiten (maximaal 40 autominuten). 
Ruimte, voor de eigen beoefening, om alleen te 
kunnen zijn, en om samen beleid te maken en 
praktische zaken voor te bereiden.

Om dit op korte termijn realiseerbaar te laten zijn, 
wordt nu gezocht naar de kleinst mogelijke vorm 
die deze wensen in zich verenigt. Concreet 
betekent dit een (huur)huis met:
● 3 woon- slaapkamers waarvan minstens één 

met eigen voorzieningen (studio) en voldoende 
privacy ten opzichte van de gemeenschappelijke 
ruimtes;

● logeerruimte voor een of meerdere personen;
● kantoor- c.q. overlegruimte;
● woonkeuken;
● ruimtelijke ligging, omgeven door natuurlijk 

landschap in het Heuvelland.

Een pand dat hieraan voldoet is zeker geen 
doorsnee object. Aan de andere kant zullen er zeer 
uiteenlopende panden zijn die aan deze 
omschrijving voldoen. We vragen opnieuw aan 
iedereen om uit te kijken naar panden die te huur 
of te koop staan, of gewoon leeg staan, en alle tips 
door te geven aan Juul (juul@stiltij.nl of 043 
3672994). 

mailto:juul@stiltij.nl
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AGENDA SEPTEMBER

Meditatie

Locatie: City Gym Maastricht
Adres: Achter de Barakken 13, Maastricht

Weektrainingen

Tijd: dinsdag 19:30–21:30 uur
donderdag 19:30–21:30 uur
zondag 10:00-12:00 uur

Begeleiding: Ad van Dun
Contact: Juul Hoefsloot, tel. 043 3672994

Intensieve training: zo 27 september

Tijd: 10:00-16:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Contact: Juul Hoefsloot, tel. 043 3672994

Let op: neem voor jezelf eten en drinken mee. Voor 
koffie en thee wordt gezorgd.

Introductiecursus 

Start: 19 september
Duur: 5 bijeenkomsten op zaterdag
Tijd: 10:30–12:30 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Aanmelden: secretariaat@stiltij.nl of  043 3631714 / 06 

22627720

Krijgskunst

Locatie: Tsukuri-dojo (TopFit)
Adres: Franciscus Romanusweg 60, Maastricht

Weektrainingen

Tijd: maandag 17:00-18:00 uur
woensdag 20:30-22:00 uur
zaterdag 9:00-10:00 uur

Begeleiding:Ad van Dun
Contact: Friso Gubbels, tel. 06 10630852

Krijgskunst voor Kids

Tijd: maandag 16:00-17:00 uur
Begeleiding:Landau Hoedemakers, Lieke van Dun
Contact: Lieke van Dun, tel. 043 3631714 / 06 

22627720 

Persoonlijk overleg

Neem eerst contact op voor een afspraak: ad@stiltij.nl of 
06 54240046

TIJ-DINGEN
Een rubriekje met korte mededelingen

Website en huisstijl

Naar verwachting worden eind september de 
nieuwe website en huisstijl operationeel. Rondom 
deze datum zal er actief naar buiten worden 
getreden met advertenties, flyers, agenda's, etc. 
Door middel van een speciale editie van de 
nieuwsbrief word je vantevoren hierover uitgebreid 
geïnformeerd. 

Deelnemersbijeenkomst

Begin oktober is een deelnemersbijeenkomst 
gepland. Je ontvangt een aparte uitnodiging met 
precieze datum en lokatie. Er wordt gevraagd om 
je aan- of afwezigheid vantevoren te laten weten.

Stiltij-activiteiten in 2009

In de agenda op http:\\weblog.stiltij.nl 
(rechterkolom bovenaan)  je alle informatie over 
activiteiten in 2009. Als Stiltij-deelnemer kun je 
kosteloos gebruik maken van introductiecursussen.

KOPIJ NIEUWSBRIEF OKTOBER

Kopij voor de nieuwsbrief van oktober graag 
inleveren voor 27 september. Per mail naar 
birgitta@stiltij.nl of bel 043 3611635.

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 wordt gefaciliteerd 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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