
EEN GOED BEGIN

Genieten, dat was volop aan de orde tijdens de 
deelnemersbijeenkomst van zondag 3 januari. Hoewel er 
natuurlijk al lang gewerkt was aan diverse onderdelen, 
werd de volheid en compleetheid van het resultaat nu 
helemaal zichtbaar, en voelbaar. 
Iets wat alle aanwezigen even deed verstillen.

Zo voltrekt zich onder onze ogen de realisatie van wat 
ooit voor sommigen een verre droom moet hebben 
geleken, maar wat steeds weer een uitnodigend en reëel 
perspectief bleek. Het duidelijkst tot uiting komend in 
het realiseren van de buitenplek: het hart van Stiltij. 

Het onder de deelnemers gedeelde enthousiasme over 
de ontwikkelingen was fijn om te voelen. De ideeën voor 
de verbouwing van de buitenplek begonnen meteen te 
stromen en inzetbare menskracht werd ter plekke 
aangeboden. De schouders eronder!
Dat is niet overbodig als je bedenkt dat we in maart het 
eerste verdiepingsweekend willen houden in de 
buitenplek.

Samen met de vernieuwde website, de nieuwe 
vormgeving van alle Stiltij-uitingen, de marketing en het 
goed gevulde kwartaalprogramma, is Stiltij nu definitief 
beschikbaar als spiritueel centrum voor de regio Zuid-
Limburg. 

Hartelijke groet, 
Birgitta Putters

“Als je opnieuw moet beginnen, ben je ergens 
fout geëindigd. Het gaat erom dat je beginnen tot 
een continuïteit maakt.”

Ad van Dun, training zondag 3 januari 2010

STILTIJ – CENTRUM MOORVELD

Adres: Heerenstraat 75, 6237 NC Moorveld

Half januari gaan we starten met de verbouwing, zodat 
de vaste bewoners zo spoedig mogelijk kunnen 
intrekken. We willen ook het oefengedeelte nog in het 
eerste kwartaal in gebruik kunnen nemen.
We zullen je via http://stiltijverbouwing.pbworks.com/ 
van de voorgenomen werkzaamheden op de hoogte 
houden zodat je tijdig kunt inschatten of je kunt helpen 
of niet. Elke vorm van hulp is uiteraard welkom.

Contactpersonen:
Algemeen

Juul Hoefsloot 06-44534541 juul@stiltij.nl
Toezicht werkzaamheden

Jeroen Brosky 06-52328651 brosky@home.nl
Mensen en middelen

Friso Gubbels 06-10630852 friso@stiltij.nl

ACTIVITEITEN UITGELICHT

De Wijze Toren cursus “Innerlijke kwaliteit” biedt 
cursisten een open en ongedwongen gelegenheid om 
zich te oriënteren op levensvragen en innerlijke kwaliteit 
(spiritualiteit, wijsheid, vervulling).
Deze cursus bevind zich op het oriëntatiedomein en 
heeft tot doel mensen een toegang te bieden tot bewust 
leven, niet om cursisten door te sluizen naar het 
oefendomein binnen Stiltij.
Start: 12 februari (zes vrijdagen van 20:00-22:00 uur) 

De introductiecursus Meditatie geeft cursisten in vijf 
bijeenkomsten een totaalbeeld en eerste ervaring van 
het oefenproces: de visie en de praktijk.
Deze cursus bevind zich op het oefendomein en heeft tot 
doel cursisten te laten proeven aan oefening in de 
dagelijkse praktijk.
Start: 23 januari (vijf zaterdagen van 10:30-12:30 uur)

Beide cursussen worden gegeven in de zendo in City 
Gym (adres: zie maandagenda) en kosten elk € 75,- 
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AGENDA JANUARI

Het hele Stiltij-aanbod is te raadplegen via het 
weekrooster activiteiten op de website. Je kunt je hier 
ook voor een activiteit aanmelden.
Deelnemers krijgen een kwartaalagenda per post 
toegestuurd. Niet-deelnemers kunnen ook een 
kwartaalagenda toegezonden krijgen. Neem hiervoor 
contact op met het secretariaat.

Meditatie

Locatie: City Gym Maastricht, 1e etage
Adres: Achter de Barakken 13, Maastricht

Introductiecursus start 23 januari
Tijd: 5 zaterdagen 10:30-12:30 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Aan deze cursus zijn kosten verbonden. 
Aanmelden is verplicht.

Weektrainingen
Tijd: dinsdag 19:30–21:30 uur

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

Begeleiding: Ad van Dun

Kennismakingstraining: zo 7 februari
Tijd: 10:00-16:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun
Na afloop gelegenheid voor napraten met koffie of thee.

Intensieve training: zo 31 januari
Tijd: 10:00-16:00 uur
Begeleiding: Ad van Dun

Krijgskunst

Locatie: TopFit Maastricht (dojo souterrain)
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

Krijgskunst voor Kids
Tijd: maandag 16:00-17:00 uur
Begeleiding:Landau Hoedemakers, Lieke van Dun

Persoonlijk overleg

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

TIJ-DINGEN
Een rubriekje met korte mededelingen

Aanmeldingsprocedure
Nieuw is dat je als deelnemer geen uitnodiging meer 
krijgt voor verdiepingsweekenden en retraiteweken, 
maar dat je je zélf dient op te geven. Dat kan door via 
de website het aanmeldformulier in te vullen, of door het 
secretariaat te contacteren via mail of telefoon. 
In het aanmeldformulier staat tevens een link naar het 
Stiltij reglement dat vanaf dit jaar geldt. 

Organisatie verbouwing
Via http://stiltijverbouwing.pbworks.com/ word je op de 
hoogte gehouden van de verbouwing van de buitenplek.
Alle Stiltij-deelnemers krijgen toegang tot deze 
werkruimte en hebben de mogelijkheid berichten achter 
te laten, zich op te geven voor werkzaamheden, zaken in 
te zien, etc. Per e-mail ontvang je toegang tot deze 
werkruimte en informatie over de inlogprocedure. 

Verplaatsing retraiteweek
De retraiteweek (vroeger winter- en zomerschool) is 
verplaatst van januari naar mei, in verband met de 
werkzaamheden in de buitenplek.

Jaarstukken
In de sectie Organisatie van de vernieuwde website 
komen de jaarstukken ter inzage (financieel verslag en 
beleidsplan).

Oude websites Prajna en Inai
De oude websites blijven online beschikbaar via
http://info.stiltij.nl/zen en http://info.stiltij.nl/aikido.

KOPIJ NIEUWSBRIEF FEBRUARI

Kopij voor de nieuwsbrief van februari graag 
inleveren voor 23 januari. Platte tekst per mail naar 
birgitta@stiltij.nl of bel 043 3611635.

COLOFON

Stiltij is een spiritueel centrum voor de regio Zuid-Limburg. 
Stiltij stelt zich ten doel: “Het realiseren van waarheid, zoals dat 
in alle authentieke spirituele tradities wordt beoefend”.  

Voor deelname wordt een bijdrage van € 50,- per maand 
gevraagd. Alle Stiltij activiteiten staan open voor deelnemers. 
Deelname is mogelijk als beoefenaar en als begunstiger.

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

Secretariaat: Halvemaanstraat 12, 6217 ND Maastricht 
043 3631714 / 06 22627720
secretariaat@stiltij.nl (Lieke van Dun)

Website: http://www.stiltij.nl

stiltij is een stichting zonder winstoogmerk met anbi-status – kvk 14073156
bijdragen en schenkingen steunen ons werk – Triodos 390375721
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