
 

  

Intensive voor Mannen | 

Finding Purpose, Crossing Bridges 

Crossing Bridges 

Bridges  
Van Nijmegen naar het Dominicanenklooster te Huissen en weer terug 

Leiden vanuit mannelijke kracht: je ontdekte in deze 

workshop waar dat over gaat. Je leerde het zwaard 

oppakken en je brak jezelf vrij van wat je vasthoudt 

op plekken waar je niet langer wilt zijn. En toen 

reisde je verder. 

 

Misschien kom je er onderweg steeds weer en 

steeds meer achter dat de reis van je hoofd naar je 

hart er een is van vele kilometers en bruggen. En 

misschien ontdek je dat de dagelijkse praktijk van je 

leven steeds ook weerbarstiger is dan alleen ‘weten’ 

wat je te doen hebt. Ja, de tijd tikt door! 

 

Onderweg naar je bestemming is het belangrijk te 

weten wat je purpose in life is. Hoe ontdek je die 

eigenlijk? Welke talenten en potentieel heb je in je 

leven weten aan te boren en ‘te gelde gemaakt’? En 

waar ligt verder onontgonnen terrein? Doe je die 

zoektocht alleen … of ben je verbonden met wat 

groter is dan jijzelf? 

 

 

 

 

I've seen the bridge, and the bridge is long  

And they built it  high, and they built it strong  

And every one of us has to face that day  

Do you cross the bridge or do you fade away?  

          Uit:  The Bridge  | Elton John 

 

 

In deze intensive ontdek je de rode draad die naar 

jouw roeping leidt. Je (her)vindt sporen voor wat je 

purpose in life is. 

 

Je gaat op verschillende wijzen verder op zoek naar 

de bron van je talenten en competenties. Je leert 

over de noodzaak en vrucht van gezonde competitie 

om deze talenten tot volle wasdom te laten komen. 

 

Je verkent samen je reis tussen de vorige workshop 

en nu. Hoe geef je je man zijn vorm in de 

verschillende rollen van je leven (persoonlijk, 

professioneel, organisatorisch en maatschappelijk)? 

Waar loop je tegenaan, waar zou je wel op bevraagd 

willen worden en hulp bij krijgen? 

 

Met andere mannen leg je in 1,5 dag zo’n 40 

kilometer af. Je hoeft daarvoor niet getraind te zijn. 

Een normale gezonde conditie is ruim voldoende. 
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 Inspiratiebronnen 

Voor de intensive laten we ons onder meer inspireren 

door het werk van Nick Craig (‘Leiden vanuit Purpose. 

Betekenisvolle doelen realiseren door met focus en 

vertrouwen te handelen’), David Brooks (‘De Tweede 

Berg. De zoektocht naar een zinvol leven’) en Jakob 

van Wielink, Riet Fiddelaers-Jaspers en Leo Wilhelm 

(‘Taal van Transitie. Je roeping als leider in een wereld 

van verandering’).  

 

Opbrengst 

• (hernieuwde) kennismaking met oud 

deelnemers aan eerdere workshops 

• ruimte voor ontladen, opladen en het 

opmaken van een nieuwe balans 

• de rode draad die leidt naar jouw roeping 

• uitgedaagd worden tot het nemen van 

risico’s op weg naar meer vreugde 

• twee schitterende wandeltochten  

• een exemplaar van ‘Leiden vanuit Purpose’ 

 

Doelgroep 

De workshop is bedoeld voor mannen die eerder 

deelnamen aan de workshop Leiden vanuit Mannelijke 

Kracht. Mannen die verder willen groeien naar het 

inzetten van die kracht op weg naar het leven van hun 

roeping.  

 

Deelnemers zijn bereid hun eigen kwetsbaarheid te 

onderzoeken als basis voor (professionele) groei en 

ontwikkeling. 

 

Een normale gezondheid en het fysieke vermogen te 

wandelen worden verondersteld aanwezig te zijn. 

Trainers 

Deze intensive wordt begeleid door:  

Jakob van Wielink, Marnix Reijmerink en Michiel 

Soeters  

 

Praktische informatie 

Data:    

• zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020 

 

Werktijden:  

We starten op 10 oktober om 11:00 uur op Nijmegen 

CS en eindigen op 11 oktober tussen 17:00 en 18.00 

uur in het centrum van Nijmegen.  

 

Investering (eenmalige introductieprijs):  

€ 395,-- inclusief boek, vegetarisch diner op zaterdag, 

overnachting met ontbijt, lunch op zondag, 

afsluitende borrel in Nijmegen. Inschrijving is 

definitief na ontvangst van betaling.  

 

De algemene voorwaarden van De School voor 

Transitie zijn van toepassing. Het bedrag is BTW vrij. 

 

Overnachtingslocatie:  

Dominicanenklooster te Huissen (nabij Arnhem). 

 

Meenemen: 

• rugzak met spullen voor overnachting, 

inclusief handdoek 

• goede wandelschoenen en -sokken 

• regenkleding 

• lunch voor zaterdag (in je rugzak) 

• voldoende water 

 

Aanmelden:   

Door het invullen van het aanmeldformulier op 

www.deschoolvoortransitie.nl  

 

 

https://www.deschoolvoortransitie.nl/nl/wie-we-zijn/jakob-van-wielink
https://www.deschoolvoortransitie.nl/wie-we-zijn/marnix-reijmerink
https://www.deschoolvoortransitie.nl/wie-we-zijn/michiel-soeters
https://www.deschoolvoortransitie.nl/wie-we-zijn/michiel-soeters
http://www.deschoolvoortransitie.nl/

