Activiteiten
Najaar & Winter 2003 /2004
Ariënne & Wim vd Zwan
Oktober
zondag 5
woensdag 8
vr 17 – zo 19
woe 22- zo 26

Open dansdag. Thema: Good where we’ve been, good where we’re going to
14.00 – 21.00 uur Woudkapel, Bilthoven, Beethovenlaan 21.
€ 25,- incl. warme maaltijd (NDN-leden: €22,-, deelnemers opleiding € 20,-)
Lezing: Het Aramese Onze Vader
20.00 –22.00 uur, Centrum de Roos, PC Hooftstr. 183, A’dam, ℡ 020 68 90 081
Florida Fall Retreat 2003 with Wali & Arienne van der Zwan: ‘Show Me the Path’
Christian Conference Center, Ocala, Florida
Jamiat Khas (leaders retreat Ruhaniat) Seattle, USA

November

donderdag 6
woensdag 12
vr 14 – zo 16
vr 21 – zo 23
vr 28 – zo 30

Lezing/workshop: Wijs me het Pad
20.00 – 22.00 uur. Centrum Girps, Frisialaan 51, Harderwijk, ℡ 0341 432 331
V.U. Lezing: Soefisme en islam
A’dam Uilenstede 106 ℡ 020 64 78 725
Opleiding en verdieping Dances of Universal Peace De Weyst Handel (N-Brabant).
Eerste weekend nieuwe cyclus. Alleen voor deelnemers jaarcursus. Bel voor info.
Dansweekend Samara (Wolga-area, Rusland)
Dansweekend Moskou (Rusland)

December

vr 12 –zo 14
vr 19 – zo 21

Opleiding en verdieping Dances of Universal Peace De Weyst Handel (N-Brabant).
Alleen voor deelnemers jaarcursus. Data 2004: 13 –15 februari; 12 –14 maart.
Dansweekend Haus Regenbogen: rondom het Aramese Onze Vader
Bad Münstereiffel, Duitsland

Januari

za. 3 - 10
(NB: datum nog
niet bevestigd)
vr 16 – zo 18

Estonian Wintercamp: Dances related to everyday life.
Jaarlijkse retraite/verdiepingsweek in winters Estland. Met trainingsfaciliteiten
& feedbacksessies. Incl. logies & eten € 250 excl. vliegkosten (ongeveer € 300).
Subsidie/sponsoring mogelijk via Oneness. Bel of schrijf voor meer info.
Trainingsweekend Frankrijk (plaats nog niet bekend)

Vooraankondiging & Kampen

27 & 28 maart
26 juni – 3 juli
za 26 juli – vr 1 aug

Dansweekend met Tansen (Engeland), Heilig Hartkerk, Hilversum
Tweede Europese Ruhaniat Soefikamp (Proitzer Mühle, bij Hamburg, Duitsland)
Met o.a. Wali Ali en Saadi
Zomerdanskamp Hobbitstee, Drente
Acht jaar oud en springlevend familiekamp voor jong en oud. Vraag de folder aan.
Voor verdere informatie, routebeschrijving en opgave:
Ariënne & Wim vd Zwan.
Per 15 oktober Nederland:
Postbus 174, 3720 AD, Bilthoven
℡ 030 225 05 46 (antwoordapparaat)
België:
Les Vennes 44, B 5377 Heure (Somme-Leuze) ℡ n.n.b.
 a&w@peaceinmotion.info www.peaceinmotion.info

Verhuis Bericht
Peace in Motion is een Nieuwsbrief over de Dances of Universal Peace, het
Aramese werk, Dansen in het voormalige Oostblok en Soefisme.
Een uitgave van Rahmaan Producties
LesVennes 44, B 5377 Heure (Somme-Leuze) België
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Niet in de eerste plaats om in België te gaan dansen.
Wie weet komt dat ervan, maar dan meer weekendgeBegin iets groots en dwaas,
richt voor Nederlandse en Belgische dansliefhebbers.
doe als Noach.
Ook niet om ‘weg te vluchten’ uit Nederland, want we
Wat je doet voor de Schepper,
willen beschikbaar en bereikbaar zijn voor de ‘sangstaat boven spot en hoon.
ha’, de gemeenschap van dansliefhebbers en mensen
Uit: Rumi: gedichten
die het soefisme een warm hart toedragen, waaronder
2003: tien jaar geleden gaven we in september onze eernatuurlijk ook onze leerlingen.
ste open dansavond in de Woudkapel, in november vieIn Nederland blijft alles voorlopig dus bij het oude:
ren we dat we 25 jaar bij elkaar zijn en samen hebben we
open dansdagen in Bilthoven, de opleiding. Alleen
de leeftijd bereikt van 99 jaar.
hangt aan het vertrouwde telefoonnummer een antOok zonder deze rekensommen wisten we dat 2003 voor
woordapparaat (we bellen terug) en wordt het Nederons een bijzonder jaar zou worden. Zoon Jochem werkt
landse postadres een postbus.
en woont al een jaar zelfstandig, dochter Brechje is klaar
Helaas is ons Belgische nummer nog niet bekend,
met het middelbaar en gaat als studente aan de kunstacamaar dat hoor je zo snel mogelijk via onze stem van
demie door het leven. Een nieuwe periode voor ons.
het antwoordapparaat. De verdere gegevens vind je
achterop en in het colofon.
Inspiratiebron
Wie Reist die Blijft
We hebben lang en goed nagedacht wat voor ons de
volgende stap zou zijn. We bezochten op onze reizen
Reizen wordt een steeds belangrijker onderdeel van
verschillende woonvormen, praatten met mensen. Hoe
ons werk. Op de reizen geven we trainingen en workzou het zijn om ergens anders, en misschien wel op een
shops, maar leren we ook veel en kunnen we ons verandere manier, te wonen en werken.
diepen in onszelf en het soefi- en danswerk. Met een
Uiteindelijk bleek het bovenstaande gedicht van Rumi
variant op het bekende ‘wie schrijft die blijft’ kunnen
uit Wim’s bundel met Rumigedichten een inspiratiebron
we stellen dat reizen ons fris en alert houdt en ervoor
voor ons te zijn.
zorgt dat we dat we ons werk kunnen blijven doen,
Wij zijn niet zo ver gevorderd dat wij altijd de innerlijke
ook in Nederland.
roep horen en daar gehoor aan kunnen geven, maar RuDaarom gaan we naar België. Wonen en leven is daar
mi’s verzen gaven ons wel de moed iets te doen wat ons
goedkoper dan hier en met minder hypotheekzorgen
hart ons ingaf, hoe dwaas het ook lijkt.
kunnen we ons meer toeleggen op het soefi- en danswerk. Daarnaast biedt het chalet en de heuvels en bosSam’arc
sen van de Ardennen ons de rust en ruimte om samen
De naam voor ons nieuwe huis ontvingen we al voor we
bij te komen van het werk.
het huis daadwerkelijk vonden: Sam’arc, de ark van
Nee, we geven geen afscheidsfeestje, want we hebben
SAM. Die naam, gekoppeld aan de figuur Noach die een
niet het gevoel dat we weggaan. We verhuizen alleen
ark bouwde in de woestijn met mijlen in de omtrek geen
maar. Dat kost echter wel tijd. Daarom dus nu geen
water te bekennen, gaf ons de kracht ons huis te koop te
echte nieuwsbrief, maar een uitgebreid verhuisbericht
zetten en een huis in België te kopen.
met natuurlijk op de achterkant onze agenda voor de
En nu zijn we aan het inpakken om half oktober naar
komende periode. Tot ziens, tot dans,
België te verhuizen. Tweeëneenhalf uur reizen van
Utrecht, terwijl de danspraktijk in Nederland en de con15 september Ariënne en Wim
tacten alleen maar aantrekken. Waarom?

