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Lieve vrienden

Welkom in Vriendenhuis Nooitgedacht.
Iedereen met een stevige ervaring in de traditie van Plumvillage, die een activiteit wil
organiseren in deze traditie , kan in principe gebruik maken van Vriendenhuis
Nooitgedacht.
In de loop der jaren is er een grote diversiteit en creativiteit aan activiteiten in het huis
georganiseerd. Lees het blog er maar eens op na en laat je verrassen.
Wanneer je overweegt om iets te organiseren, stem dan eerst je ideeën af met iemand
van het Vriendenhuis, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website
http://www.vriendenhuisnooitgedacht.nl/contact/ of door een email te sturen aan
woneninaandacht@hotmail.com
Je kunt vooraf in de agenda op de website checken of het huis in de door jou gewenste
periode beschikbaar is.
In het Vriendenhuis hebben we geen gastheren of gastvrouwen de deelnemers doen
alles samen. Ook maakt de ene groep schoon voor de volgende groep enz.
In deze map vind je informatie over alles wat je nodig hebt om dit zo aangenaam
mogelijk te laten verlopen.

Veel plezier en hartelijke groet,
De Vriendengroep
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Communicatie over gebruik Vriendenhuis en de agenda
De agenda van het vriendenhuis is op verschillende manieren te raadplegen:
op de homepage van de website kun je zien welke activiteiten er de komende maanden
allemaal georganiseerd worden:
http://www.vriendenhuisnooitgedacht.nl/
Ben je geïnteresseerd in periodiek terugkerende retraites en dagen van aandacht, klik
dan op de informatie onder de menuknop ‘retraites’. Daar vind je er beschrijvingen van
Oase weekenden, thematische retraites, dagen van aandacht voor gezinnen etc.
Op de website van de stichting Leven in aandacht www.aandacht.net kun je ook de
agenda van het Vriendenhuis raadplegen. Klik op de menuknop ‘sangha’s en centra’,
scroll naar beneden tot je de balk ziet met ‘centra in Nederland’, klik daarop en je vindt
Vriendenhuis Nooitgedacht. Van daaruit kun je doorklikken naar de agenda.
Als je zelf een dag van aandacht of een retraite wil organiseren in de traditie van Thich
Nhat Hanh, is dat mogelijk in het vriendenhuis. Controleer eerst de beschikbaarheid van
de gewenste datum in de agenda van het vriendenhuis en indien de datum beschikbaar
is kan je mailen voor informatie en afspraken naar woneninaandacht@hotmail.com
Bijlage A is een voorbeeld schema voor een weekend in aandacht
Bijlage B is een voorbeeld schema voor een dag in aandacht.

Huisregels, afspraken meenemen en thuis laten
In en om het Vriendenhuis gelden een aantal huisregels die voortkomen uit de 5
aandachtoefeningen waarmee we de beoefening van Leven in Aandacht concreet maken:
er worden uitsluitend vegetarische voedingsmiddelen genuttigd;
kinderen spelen onder toezicht van een volwassene
de katten-bewoners zijn de enige huisdieren op het terrein (m.u.v. hulphonden,
die aangelijnd zijn)
roken kan achter de heg (laat geen peuken achter!);
laat alcoholhoudende dranken thuis
Vrienden zorgen zelf voor:
eten en drinken
slaapzak/dekbed
lakens
handdoeken

Op dagen van aandacht brengen deelnemers veelal zelf een vegetarische lunch mee. Ook
nemen ze vaak iets lekkers mee voor bij de koffie.
Vaak zorgen de organisatoren voor een lekkere pan soep.
Honden zijn niet toegestaan in het Vriendenhuis. In het Vriendenhuis wonen 2 poezen,
Gijs en Moonie

Welkomstbrief
Het is handig om de deelnemers een paar dagen van te voren een “welkomstbrief “ te
sturen waar de aandachtspunten voor de dag of het weekend nog even gemeld worden.
Bijlage C is een voorbeeld een welkomstbrief

Heerlijk Huishouden tijdens de retraite
De meeste groepen verzorgen gezamenlijk het koken en het Heerlijk Huishouden. In de
bijlage je twee schema’s die in de loop van de tijd ontwikkeld zijn en die goed werken. Je
kunt het zelf invullen of mensen bij aanvang vragen hun naam in te vullen.
Bijlage D is een voorbeeld Heerlijk Huishouden
Bijlage G voorbeeld schoonmaaklijst

Voorbeeld boodschappenlijst
Tien maal per jaar worden er Oase weekenden gehouden. In deze weekenden gebruiken
we de boodschappenlijst die als voorbeeld bijgevoegd is. Welke boodschappen er nodig
zijn is afhankelijk van hoe je het weekend indeelt. Voor de dagen van aandacht nemen
de deelnemers vaak zelf hun lunch mee en zorgen de organisatoren voor een salade of
een pas soep.
Bijlage E is een voorbeeld een de Oase boodschappenlijst

Accommodatie
Algemeen
Vriendenhuis Nooitgedacht beschikt over:
meditatieruimte voor 50-60 personen
matjes voor 40 personen
zitkussentjes en bankjes voor 30 personen

keuken, servies, bestek voor 50-60 personen
20 bedden, in drie- en vierpersoonskamers
3 toiletten
3 douches
schoonmaakmiddelen, handdoeken en theedoeken
een erf van 3000 vierkante meter

Mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking
Er zijn geen speciale mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking. De
begane grond is goed bereikbaar, ook voor rolstoelen. De toiletten zijn niet geschikt voor
gebruik met rolstoel. Er zijn wel drempels, maar in het verleden bleek dat geen
probleem voor rolstoelgebruikers.

Plattegrond
Er wordt gewerkt aan een plattegrond van het terrein en het huis.
Bijlage F is een plattegrond

Parkeer aanwijzingen
Er kunnen een beperkt aantal auto’s geparkeerd worden achter op het terrein. De
parkeervakken staan aangegeven. De wegwijzers zijn verplaatsbaar, maar staan
standaard op het terrein. Schuin tegenover het vriendenhuis is een parkeerplaats bij de
voetbalvereniging van Tricht. Daar kunnen de auto’s ook worden geparkeerd.

Beschikbare slaapplaatsen
.
Het werkelijke aantal beschikbare slaapplaatsen hangt af van de verdeling van vrouwen
en mannen over de kamers en / of de afspraken die gemaakt zijn. Voor de organisatoren
wordt meestal een aparte slaapkamer gereserveerd.
Het aantal bedden per kamer is variabel, doordat er een flink aantal lichte, makkelijk te
verplaatsen onderschuifbedden zijn. Deze bevinden zich onder de bedden in een aantal
slaapkamers.
Verdieping
Begane grond

1e verdieping

Naam
Linde
Kers
Huiskamer ( alleen in
overleg met Marjolijn )
Mus

Maximum aantal bedden
3
3
2
4

2e verdieping (zolder)

Op het terrein

Mees
Merel
Ooievaar
Kraai ( alleen in overleg
met Marjolijn)
Caravan

4
3
3
3
2

In de tuin kan ook gekampeerd worden.

Keukenkastjes
Het ‘voor iedereen kastje’ bevat allerlei houdbare voedingsmiddelen die door andere
zijn achtergelaten. Iedereen is vrij om uit deze voorraad te putten.
NB: als er wordt achtergelaten, controleer dan de houdbaarheid als je blieft.
In principe zorgen de organisatoren van dagen/weekenden zelf voor olie, azijn en
kruiden. Je kan kruiden uit het “Oase” kastje gebruiken, maar laat ook kruiden achter. Zo
is er altijd een goede maaltijd te bereiden voor alle groepen.
Er zijn ook kruiden in de kruidentuin in de zomer. Bij de voordeur tijm, bij de
kruidenberg, lavas, koriander, bieslook, salie etc. Er staat ook citroen melisse in de tuin.

Verwarming
Begane grond
De verwarming in de groepsruimte, de slaapkamers op de begane grond en de hal wordt
geregeld via de thermostaat in de keuken (het Hart)
Bij binnenkomst open je het klepje van de thermostaat en schuif je het knopje naar
‘handmatig’ of ‘continue’. De thermostaat geeft dan kort de temperatuur aan waar
naartoe wordt gewerkt.
Zorg er voor dat de temperatuur niet hoger staat dan 18,5 graden Celsius, de muur
waarop de thermostaat hangt is kouder dan de ruimte. De thermostaat geeft de
temperatuur van de muur. Laat alle verwarmingen in ‘t hart zelf op 3 staan, dag en
nacht, de temperatuur wordt geregeld met de thermostaat.
Zendo/meditatieruimte ‘Oase’
De thermostaat van deze ruimte wordt geregeld met de thermostaat in de zendo.
Bij binnenkomst open je het klepje van de thermostaat en schuif je het knopje naar
‘handmatig’ of ‘continue’. Normaliter geeft de thermostaat dan kort de temperatuur aan
waar naartoe wordt gewerkt
Zorg er voor dat de temperatuur niet hoger staat dan 18,5 graden Celsius, de muur
waarop de thermostaat hangt is kouder dan de ruimte. De thermostaat geeft de
temperatuur van de muur. Laat alle verwarmingen in ‘t hart zelf op 3 staan, dag en
nacht, de temperatuur wordt geregeld met de thermostaat.

Vergeet niet aan het einde van de dag op beide thermostaten de temperatuur naar de
nacht temperatuur te zetten. Dit voorkomt ook tikken van de buizen in de slaapkamers.
Bescherm Moeder Aarde
Help het Vriendenhuis energie te besparen door lampen uit te doen als er niemand in
een ruimte is, de thermostaten op de aangeven maximum temperatuur te houden en
deuren dicht te houden.

Boilers keuken en facilitaire ruimte
In het aanrechtkastje onder de gootsteen in de keuken en in de facilitaire ruimte (waar
de schoonmaakmiddelen staan) bevindt zich een kleine boiler.
Schakel bij binnenkomst deze boilertjes in door de gewenste temperatuur in te stellen
met de draaiknop.
Let op: het water in de keuken is erg heet. Wijs deelnemers er op dat ze de kraan altijd
terugdraaien naar koud.
Zorg voor Moeder Aarde en vergeet niet de boilers weer uit te zetten voor je het
pand verlaat.

Douchen tijdens retraites
Tijdens meerdaagse activiteiten/retraites in het Vriendenhuis kunnen de deelnemers
gebruik maken van de douches op de begane grond en de 1ste verdieping.
Nb: de linker douche heeft een afsluitbare deur, laat de deur van de wasruimte ervoor
open, zodat andere mensen daar hun tanden kunnen poetsen.
NB: Voor de ochtendmeditatite is het aan te raden de douche/badkamer op de 1e
verdieping alleen te gebruiken voor tanden poetsen en gezicht verfrissen, zodat
iedereen voor de meditatie het gezicht kan verfrissen en de tanden kan poetsen.

DVD’s, Internet, whiteboard, …..
Er is de mogelijkheid om DVD’s af te spelen en het whiteboard te gebruiken. Voor de
DVD’s is er een grote tv beschikbaar in de ruimte achter de zendo , waar ook de
kussentjes liggen en het whiteboard staan. Er is een HDMI kabel bij, die aan te sluiten is
op een laptop. Je eigen laptop of de laptop die beschikbaar is en in de witte kast voor de
ingang van de zendo staat. (wachtwoord is op laptop geplakt)
Toegang tot internet kan met de code pptricht45. Geef niet alle deelnemers de code, het
internet is niet uitgemeten voor heel veel gebruikers en je kan je afvragen of dat het
gebruik van internet de retraite de juiste sfeer geeft.

Privéruimten
De entree, hal, keuken aan de straatkant, woonkamer aan de straatkant en persoonlijke
kamers zijn alleen voor bewoners bestemd.
Tijdens dagen van aandacht gebruiken de deelnemers in principe geen van de
slaapkamers. Mocht er iemand zijn die om gezondheidsredenen tussen activiteiten door
moet rusten, dan kan dat in de slaapkamer op de begane grond ‘Linde’ genaamd.
Tijdens meerdaagse retraites gebruiken de deelnemers de slaapkamers op de eerste
en tweede verdieping die zijn aangegeven in het overzicht (zie elders in dit handboek).
Dan kan ook gebruik gemaakt worden van het toilet en de badkamer/douche op de
eerste verdieping (zie ook: douchen tijdens retraites).

Boekenkast
De boekenkast in de keuken/groepsruimte biedt een verscheidenheid aan boeken en
andere spullen.
Zwerfboeken
In de vakken aan de rechterkant staat een collectie zogenaamde zwerfboeken. Iedereen
kan hieruit meenemen wat van zijn/haar gading is.
Lees het boek en geef het weer door aan een ander. Breng het niet terug naar het
Vriendenhuis ☺
Bibliotheek Stichting Vrede Leven
Deze stichting verzorgt de verkoop van boeken van de hand van Thích Nhất Hạnh en
boeken over Thầy.
Iedereen kan deze boeken maximaal 3 maanden lenen.
Zij-hij schrijft de gegevens over het boek en zichzelf in de daarvoor bestemde gele map
en zorgt ook zelf dat het boek tijdig wordt teruggebracht.
Foto-kaarten Stichting Leven in Aandacht
De boekenkast bevat een collectie kaarten met foto´s van Thầy. Deze kaarten zijn te
koop. Doe de juiste hoeveelheid geld in de beertjes spaarpot.
Fotokaarten Marjolijn van Leeuwen
Er staat ook een collectie kaarten met foto´s die door Marjolijn zijn gemaakt. Ook deze
zijn bestemd voor de verkoop. Het geld voor de aanschaf van deze kaarten gaat in de
mok die erbij staat.
Tijdschriften
Onderin het middelste vak van de kast vind je een grote hoeveelheid oude tijdschriften,
waaronder De Optimist (voorheen Ode), De Klankschaal (blad van de stichting Leven in
Aandacht),
Deze tijdschriften kunnen meegenomen worden door belangstellenden.

Teken en schrijfmaterialen
Deze zijn bedoeld om in het Vriendenhuis te gebruiken.

Schoonmaakrooster einde van dag/weekend
Het schoonmaken en opruimen aan het einde van retraites gebeurt gezamenlijk. Op die
manier wordt niet alleen alles weer schoon voor de volgende groep maar dragen we
gezamenlijk bij aan de sfeer van zorgzaamheid en rust in het huis.
In de bijlage staan voorbeeld schoonmaakroosters; het eerste deel is specifiek voor
meerdaagse retraites, het tweede gedeelte geldt voor alle activiteiten die je in het
Vriendenhuis organiseert.
Tip: Maak deze schoonmaakronde onderdeel van het programma; nodig de deelnemers
uit om het werk met volle aandacht te doen!
-

Schoonmaakdoekjes, vuilniszakken en schoonmaakmiddelenvind je gedeeltelijk in
diverse kastjes in de groepsruimte, gedeeltelijk ook in de ruimte waar de
wasmachines staan, in het rek. Daar vind je ook de stofzuiger, bezem, mop, dweil,
e.d.

Vraag iedereen om eerst de eigen spullen in te pakken en de bagage in de hal beneden te
zetten (of buiten bij goed weer).
Vraag ook iedereen om zijn of haar matje en zitkussentjes uit te schudden en achterin in
de zendo en in de kast te leggen
Verdeel de onderstaande bezigheden onder het aantal vrienden. Zodat iedereen iets te
doen heeft. Vraag deelnemers elkaar te helpen als ze eerder klaar zijn met hun eigen
klusje.
Vaak sluiten deelnemers de dag/het weekend af met een lied buiten of in de hal. Spreek
met elkaar af wie afsluit.
Bijlage G is een voorbeeld van het schoonmaakrooster

Werkmeditatie
Organiseer je een retraite of dag van Aandacht, en je wilt het Vriendenhuis helpen
onderhouden, dan kun je werkmeditatie in het programma opnemen.
Neem dan voor verdere informatie en suggesties even contact met ons op via
woneninaandacht@hotmail.com

Wat te doen als iets stuk gaat?
Alles is veranderlijk, zo ook de spullen in het Vriendenhuis.
Breekt er iets of gaat er iets stuk op de dag(en) dat jij gebruik maakt van de ruimten,
meld het dan aan de Vrienden van het Vriendenhuis.
Een briefje op tafel achterlaten of een email aan woneninaandacht@hotmail.com waarin
je vertelt wat er kapot is en waar we het object kunnen vinden, helpt ons om tijdig
maatregelen te nemen.
Is er sprake van een gevaarlijke situatie, zoals het niet meer behoorlijk functioneren van
een elektrisch apparaat, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Zet het apparaat op tafel of in een kast en zorg met een briefje dat anderen het niet weer
inpluggen.
Geef ook deze schade door via de email of op een briefje.
Als er een kopje, bord of iets dergelijks breekt, dan kun je dat eenvoudig oplossen door
een paar euro in de Dana melkbus te doen.
Is er schade ontstaan aan meubilair of onderdelen van het gebouw of het
buitenmateriaal (hangmatten, bomen en struiken, de vijver, het terras etc.), dan is het
prettig als degene die verantwoordelijk is voor de schade contact opneemt met
woneninaandacht@hotmail.com zodat de WA verzekering van die persoon de schade
kan dekken.

Foto’s en teksten voor de website van het Vriendenhuis
Op dagen van aandacht en retraites legt Marjolijn een digitale camera klaar op de tafel in
de keuken.
De bedoeling daarvan is dat er door de dag(en) heen leuke opnamen worden verzameld
voor het blog http://woneninaandacht.blogspot.nl/
Vraag de deelnemers om toestemming in de openingsbijeenkomst en vraag mensen die
niet op het internet willen om dat even aan jou te melden.
Vraag één of twee deelnemers om een korte impressie of een hoogtepunt op te schrijven
over de aktiviteit.
Marjolijn plaatst de foto’s en de tekst doorgaans binnen 24-uur op het blog, zodat
iedereen die er bij was nog eens kan nagenieten.

Website
In januari 2016 lanceerde het vriendenhuis de eigen website:

http://www.vriendenhuisnooitgedacht.nl/
Op die website vind je de agenda, informatie over retraites, informatie over de eigenaren
en de vrienden van het vriendenhuis en over hoe je zelf kunt bijdragen aan het in stand
houden van ervan. Je kan bijvoorbeeld geld overmaken of komen helpen in de tuin of in
het huis. Zie voor meer informatie de website.

Dana
Dana (vrijgevigheid) heeft een lange geschiedenis in boeddhistische gemeenschappen,
als een spirituele beoefening en als een manier om geld in te zamelen. Het onderricht
wordt kosteloos gegeven, maar er is ondersteuning nodig voor hen die hun leven wijden
aan het geven van onderricht in bewuste aandacht.
Dana is een gift, geschonken vanuit ons hart, in overeenstemming met ieders
mogelijkheden en omstandigheden. Door middel van dana zorgen we ervoor dat de
vruchten van de beoefening ook in de toekomst voor anderen toegankelijk zijn. Dana is
een vrijwillige donatie die wordt gegeven als blijk van waardering voor het onderricht
en als ondersteuning van de leraar.
Dana voor Vriendenhuis
In Vriendenhuis Nooitgedacht gebruiken we dana ook voor onderhoud en ontwikkeling
van het pand ten behoeve van de Nederlandse sangha. Daarnaast vragen we voor
sommige activiteiten vaste bijdragen. We gebruiken dana niet voor verbouwingen en
voor energie- en waterlasten of andere onderhoudskosten die ten behoeve van de
bewoners zijn.
Wil je een bijdrage leveren aan Vriendenhuis Nooitgedacht, dan is dat van harte welkom
op bankrekening NL28 TRIO 0390 4383 08, ten name van Wonen in Aandacht.

Gevonden voorwerpen
In de hal, onder de kapstok staat een houten kistje dat vanboven geopend kan worden.
Daarin bewaart het Vriendenhuis kleren en soortgelijke spullen die achtergebleven zijn
na een dag van aandacht of een retraite.
Wanneer een deelnemer zeker is dat er spullen vergeten zijn, dan kan die persoon
contact opnemen met het Vriendenhuis via de email. De spullen worden dan in een
plastic zak voor het huis geplaatst zodat de eigenaren ze kunnen ophalen.
Het Vriendenhuis kan geen gevonden voorwerpen opsturen, ook niet als de kosten
worden vergoed.

Controleren voor vertrek
Loop na het opruimen en schoonmaken nog even een rondje door het huis.
Check vooral op de volgende punten:
zijn er persoonlijke bezittingen achtergelaten in de slaapvertrekken?
hangen en staan er geen bezittingen van deelnemers meer aan en onder de
kapstok?
zijn de verwarmingen uit in de kamers?
zijn de thermostaten in de keuken, en in de zendo, naar 10 graden teruggezet?
Zijn de boilers, in de keuken en in de bijkeuken (bij de wasmachines) uit?
liggen handdoeken, vaatdoeken, keukendoekjes etc. bij de wasmachine?
is het koffie apparaat geleegd en schoongespoeld?
staan de thermoskannen schoongespoeld in de kast boven de koelkast?
zijn de vuilniszakken en bakken geleegd en schoongemaakt, ook bij het
afwasstraatje?
zijn de deuren in de keuken (2x), bij de toiletten/de wasstraat en bij de zendo
afgesloten?
is de schuur afgesloten?
zijn de ramen in de slaapkamers beneden gesloten?
is de deur van deuren van de slaapkamers en van de zendo beneden gesloten?
zijn er geen poezen opgesloten in de zendo, kamers of schuur?
Dank je wel voor je zorgzaamheid, ook namens de gebruikers die na je komen!

Belangrijke telefoonnummer en adressen
Het eerste hulp kastje hangt bij de wasstraat. Ook in de toilet op de 1e verdieping staat
een verbanddoos
Bij Brand: 112
Spoedeisende hulp: 0344-674911
Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
President Kennedylaan 1a
4002 WP Tiel
of
Huisartsenpost Tiel: 0900-7060504

Voorbeeld aandachtspunten, doornemen met groep, aan het begin
van een weekend retraite.
-

-

Indien nodig: uitleg bel en verschillende meditaties
Meld het even als je niet meedoet aan een activiteit.
Programma is een ‘kapstok’, de bedoeling is dat we het hele weekend oefenen
met in aandacht zijn, niet alleen als er een activiteit is
Uitleggen dat we alles gezamenlijk doen, voor elkaar zorgen
Intekenen schema Heerlijk Huishouden
Stilteruimtes, overal, ook op slaapkamers en bij wasstraat. Alleen niet in de
keuken en buiten.
Er zijn stiltebuttons voor mensen die nog meer in stilte willen zijn (in
boekenkast).
De stiltetijden zijn hier langer dan in de meeste andere retraites (geld voor
Oaseweekend).
Doe het licht op de overloop boven ’s nachts niet aan (i.v.m. raam in de Mus).
Douche boven niet tussen 06.00 en 06.30. Dan kan iedereen zijn tanden poetsen.
Er is koffie tot ongeveer half 11 ’s ochtends.
Poezen (Gijs en Moonie) mogen niet in de zendo of in de slaapkamers.
Sluit tassen met brood of koekjes goed af i.v.m. poezen
Inhoud van de kast in de keuken (ruilboeken, bieb etc.)
Energie: wees attent op lichten uit, waxinetjes uit, verwarming uit etc.
Radiotorenknoppen in zendo en in ’t hart op 3 laten staan, ook ’s nachts.
Thermostaat in zendo tot hoogstens 18,5 zetten (= in werkelijkheid 20 graden)
Pas op, water bij kraan kan erg heet zijn.
Als brandalarm afgaat: ga naar buiten. Eventueel via de kamer van Marjolijn of
via de Kraai. Verzamel bij het boompje (Linde)met een bankje eromheen. Bel
indien nodig 112.
Auto’s graag achterin parkeren
Giftenpot

BIJLAGE A: Voorbeeld Weekend in aandacht

Voorbeeld schema WEEKEND in aandacht
Vrijdag
20.00 Welkom en Total relaxation
Daarna Edele Stilte tot en met de lezing van zaterdag
Zaterdag Bel voor opstaan + Bel uitnodigen voor activiteiten gedurende
de dag en belmaster:
6.00 Opstaan
6.30 Stille zitmeditatie-loopmeditatie-zitmeditatie met Ochtendchant
7.30 Persoonlijke oefening zoals beweging, yoga, joggen, loopmeditatie buiten, buigingen
etc., en ontbijt klaarmaken
8.15 Ontbijt
9.30 DVD Thầy
11.30 Werkmeditatie
13.00 Warm eten
15.30 Loopmeditatie buiten,
16.30 Dharmadelen
18.00 Broodmaaltijd
19.30 Beginning Anew,
Daarna Edele Stilte tot en met inleiding van zondag
Zondag Bel voor opstaan + Bel uitnodigen voor activiteiten gedurende de dag en belmaster:
6.00 Opstaan
6.30 Geleide zitmeditatie–loopmeditatie–stille zitmeditatie-tekst
7.30 Persoonlijke oefening zoals beweging, yoga, joggen, loopmeditatie buiten, buigingen
etc., en ontbijt klaarmaken
8.15 Ontbijt
9.30 Q & A
11.00 Werkmeditatie
12.30 Broodmaaltijd
14.00 Loopmeditatie,
15.00 Theemeditatie,
16.00 - 17.00 Aandachtig opruimen & afsluiten met Continuation-song

BIJLAGE B: voorbeeld dag in aandacht

Voorbeeld schema DAG in aandacht
9.00 Ontvangst dagdeelnemers
9.30 Inleiding
10.45 Pauze
11.15 Delen van de beoefening met de vijfde Aandachtsoefening
12.30 Lunch
14.00 Loopmeditatie
15.00 Terugkoppeling over de Aandachtsoefening en afsluiting
16.30 Schoonmaken
17.00 Einde dag

BIJLAGE C voorbeeld welkomstbrief
Beste deelnemer
Van harte welkom bij de retraite “…………………”, in Vriendenhuis Nooitgedacht. In deze brief
vind je praktische informatie.
Programma en praktische zaken
Je bent welkom vanaf xx.00 uur om rustig aan te komen, een slaapplaats in te richten en thee te
drinken. We beginnen met het programma op xxxx dag om xx.00 uur en eindigen op zondag om
17.00 uur.
Maaltijden
Voor de maaltijden wordt gezorgd. Deze bestaan uit biologische, vegetarische gerechten. Als je
speciale dieet wensen hebt, word je verzocht zelf iets te eten mee te nemen.
Meenemen:
•
Matjes, kussentjes, bankjes en stoelen zijn voldoende aanwezig, maar je kunt
natuurlijk ook je eigen favoriete meditatie zitkussen of bankje meebrengen.
•
Comfortabele kleding en schoeisel dat geschikt is voor wandelen en loopmeditatie in
de traditie van Plum Village en voor het weer dat verwacht is. Dus ook regenkleding indien er
regen verwacht wordt.
•
lakens, kussensloop
•
slaapzak, dekbed of dekens (kussens zijn aanwezig)
•
handdoek
•
oordoppen, als je een lichte slaap hebt

Carpool

Voor degenen die willen carpoolen is een carpoollijst bijgevoegd.
Contact

Mocht je nog speciale vragen hebben, dan kun je die per mail stellen
woneninaandacht@hotmail.com.
Dana
In het weekend vragen we ook dana voor het Vriendenhuis.
Dana - vrijgevigheid - heeft een lange geschiedenis in boeddhistische gemeenschappen, als spirituele
beoefening en als een manier om geld in te zamelen. Dana is een gift, geschonken vanuit het hart, in
overeenstemming met ieders mogelijkheden en omstandigheden. Door middel van dana zorgen we
ervoor dat de vruchten van de beoefening ook in de toekomst voor anderen toegankelijk zijn. Dana is
een vrijwillige donatie die wordt gegeven als blijk van waardering en dankbaarheid voor het
onderricht en voor de plek waar samen geoefend wordt. Wil en kun je dana geven, dan kan dat contant
tijdens het weekend zelf, of via de bankrekening.
N.B. In Vriendenhuis Nooitgedacht wordt van de dana een derde van de vaste lasten betaald.
Daarnaast wordt het gebruikt voor onderhoud, instandhouding van het pand en de tuin en voor
verbetering van de ruimtes en de inrichting die gebruikt worden door de Sangha, bijvoorbeeld de
keuken, de zendo, de gastenslaapkamers
Verdere info
adres: Middelweg 45, 4196 JG Tricht telefoon: 06-43411307 ( alleen in geval
van nood/vertraging/ziekte gebruiken dag van aankomst. Stuur een SMS, als het
kan)

bankrekening voor Dana: NL 28 TRIO 0390 4383 08 ten name van Wonen in Aandacht (BICcode
TRIONL2U)

routebeschrijving: http://www.aandacht.net/sanghas/huizenooitgedacht/route
We verheugen ons op samen oefenen!
Hartelijke groet,
A, b, c,

Bijlage D -1
Weekendretraite

Heerlijk Huishouden

Zaterdag en zondag

1.

- ontbijt verzorgen

2.

Zaterdagochtend en zondagochtend

1.

- ontbijt opruimen

2.

- wasstraat opzetten / opruimen
Zaterdag

1.

- Avond- broodmaaltijd klaarzetten
Zondag

2.

- lunch klaarzetten
Zaterdag avond eten
- opruimen lunch
- wasstraat opruimen/ opzetten
Zondag lunchtijd
- opruimen lunch
- wasstraat opruimen/ opzetten
Zaterdag
- opruimen lunch
- wasstraat opruimen/ opzetten

1.
2.

1.
2.

Zondagmiddag:
- thee en koekjes voor theemeditatie
klaarzetten
Hele weekend
- thee en koffie maken

1.
2.

Bijlage D -2
Dag in aandacht

Heerlijk Huishouden

wanneer en wat?

waar?

Zendo inrichten
voor/na elke sessie

zendo

in de pauzes
thee/koffie zetten

theetafel

tafels en stoelen
klaarzetten voor lunch

groepsruimte/keuken
en zijkamer

(na de bel die de stilte
beëindigt) wasstraat
uitzetten
opruimen keuken
wasstraat na de lunch

gang bij toiletten/
buiten bij goed weer
gang bij toiletten/
buiten bij goed weer

aantal
personen

wie

o.l.v. coordinator

Bijlage E Voorbeeld boodschappenlijst weekend 20 personen(1/2)
Boodschappen lijst weekend uitgaande van 2x ontbijt, 2x lunch, 1 x diner
vrijdag na 20,00 uur tot zondag 17,00 uur
Schatting kosten bij biologische inkoop 15,-- per persoon per weekend
verdeling verse boodschappen ongeveer € 9,- en kruidenier € 6,-

20

aantal mensen (invullen)

verse boodschappen
2
4
2
1
2
8

pak
pak
pakje
pakje
pond
broden

2000 gram
1000 gram
30 stuks

4000 gram netto
groente
2 stuks
2 stuks
20
voldoende
kruidenierswaren
2 pak
2 pak
1 pakje
250 gram
0 pak
2 pak
2 kilo

gewone melk 1 liter
volle yomio 1 liter
roomboter 250 gram
margarine 500 gram
bonenpate(zelfgemaakt)
1/2 zuurdesem, 1/2 gist ( neem van de een
bv plat en van de ander hoog, zo is het
onderscheid duidelijk te zien

eenheid
per
15
6
15
30
15
2,5

deeln
deeln
deeln
deeln
deeln
deeln

geitenkaas en koe kaas ( ongeveer ieder de
helft)
Tofu: 50 gram per persoon
Fruit 1,5 per persoon per weekend, ligt ook
een beetje aan de grote bij manderijnen
meer, bij grote appels kan minder

100 deeln

Groente 200 gr per persoon + afval.
(verschilt erg per soort groente)
1 krop sla per dag of ijsbergsla 1 per
weekend
komkommer of andere sla versierders
1 tomaat per persoon
Uien en knoflook

200 deeln

havermout
sojamelk
muesli
rozijnen
kokos (optioneel)
Linzen
bruine rijst

50 deeln
1,5 deeln

1 deeln

1 pak per 10 personen
1 pak per 10 personen
1 pak per 25 personen
250 gram per
weekend
100 gramper weekend
rijst 60 gram per
persoon, als ook linzen
iets minder

Bijlage E Voorbeeld boodschappenlijst weekend 20 personen (vervolg 2/2)
beleg is keuze, als er ook bonenpate of ander hartig is wordt er minder zoet gegeten.
Kleine potten is handiger met opdienen en bewaren.
1
kleine pot honing
2
tahin kleine pot
2
hageslag
3
kleine potten jam
2
kleine pot pindakaas
5
3
2 kleine fles

voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
naar inzicht
naar inzicht

Thee verschillende smaken
koffie pakken 250 gram
Koffiemelk kleine flesjes. Niet geopend
blijft ie goed. Verbruik zeer verschillend per
weekend
Suiker
Olijfolie kleine voor weekend
Azijn
Ketjap
Tamari
Boterhamzakjes
Koffiefilterzakjes
Kruiden
Bouillonblokjes

Bijlage F Plattegrond huis en terrein

Dit is nog onderhanden werk.

Bijlage G-1 schoonmaaklijst dag van aandacht
Dag van aandacht
Groepsruimte/keuken

Stofzuigen

Keuken schoonmaken

Afwassen/schoonmaken
Aanrecht en kooktoestel;
Koffie en theekannen
Schoonmaken en in de kast
zetten
Koffieautomaat legen en
omspoelen

aantal
vrienden
Geisertjes uitzetten;
Thermostaat terug zetten
op automatisch
trek de stekkers van de
waterkokers en de
koffieautomaat uit het
stopcontact (voorkom
sluipgebruik)

Keuken

Groen, grijs en papier afval in de
containers aan het begin van de
oprit; glas bovenaan in de
kelder zetten ; plastic afval
boven in de kelder ophangen
aan haakje

Keuken

Vloer dweilen (als laatste van
alle schoonmaakactiviteiten)

Kamer naast de keuken (De
Kers)

Tafels en banken opruimen en
stofzuigen

Grote meditatieruimte

Stofzuigen en opruimen

Hallen en gangen

Stofzuigen (evt. dweilen als
nodig)

W.c.’s achter

Schoonmaken

Vervang de handdoek en
vul toiletpapier aan. Leeg
de afvalemmer

W.c. voor

Schoonmaken

Vervang de handdoek en
vul toiletpapier aan. Leeg
de afvalemmer

Wasstraat en halletje bij de
kapstok

Teiltjes legen en schoonmaken,
afvalemmer legen, handdoeken
bij de wasmachine leggen. Tafel
schoonvegen en aan de kant
zetten

-

*zie ook opmerkingen
hieronder

Leg alle vuile handdoeken, theedoeken en vaatdoeken die bij Nooitgedacht horen
bij de wasmachines.

*Doe de inhoud van de groenemmertjes in de groene container. Die staat buiten, dicht bij
de straat. Het emmertje graag omspoelen. Er zijn drie buitenkranen één vlak bij de
ingang van de grote zendo, een buiten bij de wasstraat en een bij de voordeur bij de
straatkant.

BIJLAGE G -2 schoonmaaklijst aanvulling voor meerdaagse retraite
Ook alle zaken voor dag van aandacht

Waar?

Wat?

Sslaapkamers boven en
beneden

Stofzuigen, afval opruimen, ramen sluiten,
verwarming uit.

3 doucheruimtes

Douche en wasbak schoonmaken, prullenbak
legen.

4 toiletten

Schoonmaken, handdoek vervangen,
eventueel toiletpapier aanvullen. Stofzuigen
en moppen.

Halletjes en trappen

Stofzuigen. Begane grond ook moppen.

Keuken

Stofzuigen en moppen

Zendo

Alleen stofzuigen. Vlekken op de vloer alleen
met een vochtig doekje.

aantal personen

