
De ”rondtrekkende dansleidersgroep”

Deze groep bestaat uit Ingrid en Arend, Nini, Gerda, Ludy, Arif en Renate. 

In 2009 zijn Ludy en Gerda na hun eerste kennismaking met de Dansen van Uni-

versele Vrede  op het danskamp te Uffelte aan de opleiding begonnen. Ingrid, 

Arif en Nini waren toen al een jaar eerder aan de opleiding begonnen. 

Op het danskamp van 2010 werden deze mensen door Noor uitgenodigd om 

een dans te leiden. Ingrid, Ludy, Arif en Nini waren samen in een groep inge-

deeld, terwijl Gerda samen met Anita en Joost een andere ochtend mocht verzor-

gen. 

De samenwerking in het groepje van Ingrid was zo plezierig en elkaar ondersteu-

nend, dat besloten werd om door te gaan om al oefenend met elkaar meer praktijkervaring op te doen. 

Gerda voegde zich, als vriendin van Ludy, bij het groepje en zo 

ontstond een groep van 5 aankomende dansleiders. Als muzi-

kale begeleiding voegden Arend, op harmonium en de zus van 

Arif, Renate, op altblokfluit,  zich bij de groep. Verder speelt 

Gerda ook gitaar en Ingrid en Arend trommelen .

 
Op 30 oktober 2010 organiseerden Ludy en Gerda de eerste 

dansmiddag in Schiedam in de kerk waar een vriendin van Ludy 

pastor is. Op deze middag kwamen ongeveer 25 mensen bij ons  

dansen. 

Omdat de dansleiders ver uit elkaar wonen, ging en gaat het 

overleg veelal per e-mail. Verder overleggen ze als ze elkaar treffen bij een dansdag van Noor of een 

andere dansleider.

Vervolgens hield de groep in 2011:

 op 29 januari  een dansmiddag in Veenendaal, de woonplaats van Ingrid en Arend 

 op paaszaterdag in Hengelo, waar Arif  en Renate wonen  en

 op 26 november in het Soeficentrum in Den Haag, de woonplaats van Nini

Op al deze dagen mochten we tussen de 15 en 25 mensen  verwelkomen 

In 2012 werd op 25 februari  wederom  in Schiedam gedanst  en op paaszaterdag in Veenendaal.

Er is al doende een zeer hechte band ontstaan. We voelen ons steeds meer “Een “

De volgende dansdag van de groep is  op  2 juni in het Nieuwe Tijdscentrum “De Ruimte Berfloweg 

80A te Hengelo.  

Gerda van de Poel

Vriendenbrief 1  mei 2012

voor de vrienden en dansleiders van het VDN

Gerda van der Poel

Ingrid,     Arif,       Ludy,        Nini



ontvangen mailbericht:

Ha Hanifa, Afgelopen zaterdag kwam er een vrouw via de website meedoen in Nijmegen. Leuk he? Fij-

ne week voor jou in het Amsterdamse, Liefs Hanna.

Op mijn vraag aan Hanna of haar mail in de Vriendebrief mocht, mailde Hanna:

Ha Hanifa, Ja, helemaal prima om dit bericht in de vriendenbrief te vermelden, eigenlijk heb ik nog meer 

nieuws. Een tijdje geleden kwam er zo maar ineens een groepje jonge mensen, studenten meedoen. 

Het klikte zo tussen ons (ouder wordende vrouwen) en dat jong spul. Van tevoren denk je dan, hoe ga 

ik dat doen. Maar alles ging helemaal vanzelf, onder Gods leiding. Er was zo'n fijne afstemming en 

Hayy, levensvreugde en -energie. Ik voelde me zo gezegend, dit werk te mogen doen.

Het geeft vertrouwen voor de toekomst van onze planeet.

 
Warme groet, Hanna.

Weekend met Ariënne & Wim in De Weyst, Handel    27 – 29 april 2012 

Als ik de deelnemerslijst lees, zie ik dat het merendeel van de deelnemers voor mij zeer bekend zijn. 

Maar ook als dat niet het geval zou zijn, wordt het een Dansfamilie-weekend.

Deelnemers, die voor het eerst meedoen in zo’n weekend, worden als vanzelf-

sprekend opgenomen in de groep (familie). 

Samen met Ingrid Cordes en Arend Bovenschen (ik reed met hen mee) sta ik op 

vrijdagavond precies om 19.00 uur bij voormalig klooster De Weyst, waar we warm 

worden ontvangen door Nella. Nella zorgt samen met Sid, dat het ons aan niets 

ontbreekt wat betreft eten en drinken. Sid zorgt o.a. voor de biologische tuin en 

Nella maakt overheerlijke maaltijden van wat Sid op het land heeft laten groeien.

Ook door Ariënne worden we hartelijk begroet en zij geeft ons het kamernummer 

door, waar we onze spullen naar toe kunnen brengen en ons bed kunnen opma-

ken. Even later ontmoet ik ook Wim in de eetzaal, waar kruidenthee, koffie en 

koek al klaarstaan. We raken aan de praat, maar dat duurt niet lang, want telkens komt er weer een 

deelnemer binnen, die dan weer hartelijk wordt begroet.

De Weyst is een prachtig gebouw met een binnen- en een buitentuin. Er is op de begane grond o.a. 

een kapel, een dansruimte, een meditatieruimte en op de 1e etage vele 1- en 2-persoons kamers. In de 

gangen beneden hangen vele inspirerende teksten.

Om 20.30 uur komen we voor het eerst bij elkaar in de dans-

ruimte. Zoals ik van Ariënne en Wim gewend ben, worden in alle 

rust de dansen uitgelegd en gedanst. Wim geeft bredere ach-

tergrondinformatie over de dans. Meestal zingen we eerst een 

paar keer de tekst, waarna Ariënne de woorden en bewegingen 

aanleert. Ik ervaar de manier van aanleren en dansen door 

Ariënne en Wim als zeer diepgaand en harmonieus. Ook de 

volgorde van de gekozen dansen maken een vloeiend geheel. 

Ik heb niet opgeschreven welke dansen we precies hebben ge-

danst, maar na het weekend kregen we een mail met bijlagen van dansbeschrijvingen en verwijzing, 

waar we de overige beschrijvingen kunnen vinden. 

Joke  Thijssen



Op zaterdag- en zondagochtend is er meditatie van 7.30 tot 8.30 uur. Zingend zitten en bewegen met 

begeleiding van Wim op gitaar is een heerlijk begin van de dag. Ook een ademhalingsoefening is er in 

opgenomen. 

Zaterdag zijn er ’s morgens, ’s middags en ’s avonds danssessies. Op zondagochtend hebben we het 

vertrouwde Onze Vader ritueel, wat toch ook weer nieuw is en ‘smiddags een af-

sluitende danssessie.

Tijdens de danssessies krijgen verschillende deelnemers ruimte om mee gitaar te 

spelen of te trommelen. 

Verder worden we verwend met thee, koffie en heerlijke maaltijden, biologisch en 

vegetarisch. En aan het eind van het weekend prijst Sid nog zijn koopwaar aan.

Zo’n weekend kan ik eenieder aanraden. Door inspannen ontspannen. Daarnaast 

de ‘levensverhalen’ van de verschillende deelnemers weer verder horen en daar-

door leren van elkaar. Of kennis maken met nieuwe dansers. Het geeft heel veel energie voor het ge-

wone dagelijkse leven, dat daarna weer doorgaat.

Joke Thijssen

Samuel Lewis zei:

"The watcher is the prayerful devotee, but the dancer becomes divine." 

Samuel Lewis.

ontvangen mailbericht:

Op 16 mei 2012, om 22:46 heeft Zubin Nur Westrik het volgende gemaild:

Hayy Geliefden,

Groeten en zegen,

ik weet niet of het nieuws jullie al heeft bereikt?

Gisteren is Joost Darwesh Kuitenbrouwer overleden.

Meer informatie staat in het bericht van Hedwig van de Soefi Beweging,

Ik vertrouw dat Darwesh ook nu een boeiende reis heeft en wens hem Ya Sa-

laamo, Allah Kurusun, Allah, Allah!

In Liefde Licht en Vrede,

 
Zubin

~ May you feel how the blessings of each day are multiplied by youryour presence. ~ 

zubin.nur@gmail.com

een derwisj is naar het licht gevlogen

Victor en Joost 2009

Wim en Ariénne



In Memoriam

Een derwisj is naar het licht gevlogen
 

~ Joost/ Darwesh Kuitenbrouwer~

Darwesh – Joost Kuitenbrouwer is niet meer.

Dinsdag 15 mei om 18.50 uur is Joost na enkele uren in het ziekenhuis te hebben gelegen, in het bijzijn 

van zijn naaste familie, overleden.

 

Joost Kuitenbrouwer was zeker de laatste jaren een regelmatige bezoeker van de ZomerDansweek en 

verschillende Danskringen en soefi-bijeenkomsten, in het midden van het land.

Zo hebben velen van ons hem de laatste weken nog kunnen ontmoeten, zoals hij was.

Een zeer bevlogen man.

En zo zullen wij hem ons, in liefde, blijven herinneren.

Een Derwisj bevlogen door de vleugels van de Ene.

Wij zullen hem zeer zeker missen.

Dag Lieve Joost. 

Eleonora Helderman

De crematie is op ma 21 mei om 15.30 uur in de grote aula van Crematorum Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 in 

Den Haag. Correspontieadres: B. Kuitenbrouwer, Plantage Muidergracht 63”’ 1018 TM Amsterdam

Ingid en Hanifa hebben namens onze dansfamilie, via het VDN, een bloemstuk bij het crematorium la-

ten bezorgen met de volgende tekst:

Een derwisj bevlogen door de vleugels van de Ene.

We zullen je in liefde blijven herinneren als een bijzonder mens.

Dag lieve Joost.

                      

                                                                           je dansfamilie



Dansen met Amida Harvey

Vanmorgen stapte ik met een zere rug, een paracetamol en een oxacepam in m’n maag in een taxi op 

weg naar La Verna waar Amida Harvey een dansworkshop leidde. Ik was wat later en toen ik de dans-

ruimte binnenkwam, voelde het als een zachte donsdeken, 

alsof de hele ruimte gevuld was met een heel lekkere zachte 

badschuim. Mijn plan was om met mijn zere rug op een stoel 

te gaan zitten en mee te zingen. Het is me niet gelukt. Het 

aantal dansers was oneven en de engel die meedanste 

vroeg me haar plaats in te nemen. Voordat het goed tot me 

doordrong wat ik deed, stond ik al in de kring en danste ik 

mee.

Amida Harvey is een bijzondere dansleider. Hij komt uit Engeland, maakte in 1981 kennis met de Dan-

sen van Universele Vrede en stond aan de wieg van het eerste 'Dance Camp’ in Glastonbury en van 

het jaarlijkse 'Sacred Arts Camp'. Vanaf 1983 reisde hij vele jaren over de hele we-

reld om danssessies te leiden. Ook maakte hij verschillende dansen zoals Radhe 

Bolo (de ingetogen versie), Toward the One en Light the Lamp. 

Zich realiserend hoeveel vlieguren hij jaarlijks maakte en begaan met de gezond-

heid van onze planeet en haar bewoners richtte Amida zijn aandacht meer en meer 

op zijn Centrum, ‘Sura Detox’, waar hij reinigingskuren verzorgd. www.suradetox.com

Wat ik zo bijzonder vind aan dansen met Amida is zijn vermogen om vreugde, blij-

heid en gekkigheid te combineren met een enorme diepgang. Ik had me voorgenomen om er achter te 

komen hoe hij dat doet en ik lette goed op. Soms zag ik een grappig voetballend straatjochie en een 

oogwenk later trok hij me, als een mediterende Boeddha, diep, diep, diep naar binnen. Hoe kan ie-

mand,  tijdens één en dezelfde dans, je aan het lachen maken en heel even later een diepe afstem-

ming laten voelen. Ik kon het niet ontdekken. Toen ik hem ernaar vroeg, zei hij dat hij beide kanten in 

zich heeft en ‘within the blinck of an eye’ kan switchen en dat ik dat ook heb, omdat ik het anders niet 

zou kunnen herkennen; mooi vond ik dat. 

Heerlijk was het om veel oude bekende dansers en dansleiders die ik als een poos niet had gezien 

weer te ontmoeten en samen te dansen; het voelde heel vertrouwd. Hoewel Amida weing tijd heeft om 

dansen te leiden, komen er wel nieuwe dansen door. We dansten bijv. een dans voor Shiva, nu niet als 

vernietiger, maar als reiniger (zuiverend kracht) van het universum en ook voor zijn Shakti, de fysieke 

wereld van de verschijnselen. 

We sloten af met de ‘Sura of Love’, een dans die hij maakte na het overlijden van zijn vrouw. Toen hij 

heel, heel diep in de put zat, realiseerde hij zich dat hij de liefde die hij voor zijn overleden vrouw  voel-

de, kon richten op heel de wereld, dat hij met heel de wereld een liefdesband kon voelen. Hij maakte 

toen het ‘Lied (of de Les) van de Liefde’, een dans die begint met ‘Ishq Allah Maboed lila’; d.w.z. 

Allah/God/de Ene omvat alle aspecten van de Liefde: de Liefde zelf en ook de minaar en de beminde.

Toen ik voordat ik weg ging “See you next year” tegen Amida zei, antwoordde hij: “Enjoy the time in 

between”; mooi vond ik dat.

Hanifa Bergers


