
Closing the Bones Verdiepingsweekend – 
overnachtingen en maaltijden ter plaatse 

mogelijk! 
 

     

Vrijdag 1 – Zondag 3 September 2023, dagelijks 10.00-19.00u 

Locatie: Schopboshoeve, Grensstraat 36, 2580 Putte, België 

 

Heb je in het verleden al bij mij of bij Sophie Messager de (in-persoon, 2-daagse, 4-daagse of 
7-daagse) Closing the Bones & Deeper into Closing the Bones training gevolgd? En wil je 
graag dieper in dit prachtige werk duiken, meer technieken aanleren, en enkele dagen in het 
gezelschap van andere bone closers doorbrengen om ook van elkaars ervaringen te leren en een 
klankbord te hebben voor je eigen ervaringen met dit werk? 

Dan willen we jullie graag verwelkomen voor een bijzonder mooi & gevarieerd 
verdiepingsprogramma, dat je ofwel als geheel kan volgen, of waar je enkel bepaalde 
modules uit kan kiezen: 

 

 Op vrijdagavond (18.30-21.30) begeleid ik een 
workshop in Zelf-Massage en Zelf-Omzwachteling. Deze heb ik de voorbije jaren diverse 
malen online aangeboden als vrouwencirkels, en ze vormen sinds 2020 ook de eerste module 



van de – intussen uitgebreide – Closing the Bones trainingen die ik geef. Het is een prachtige 
ontdekkingsreis in hoe je met Rebozo’s heel diep voedend op jezelf kan werken, met 
massagetechnieken voor het hele lichaam van top tot teen. We doen ook een tedere buik- en 
baarmoedermassage en omzwachtelen ons hele lichaam stukje bij beetje, zodat we 
gestagneerde energie en emoties kunnen beginnen loslaten – zachtjes maar oh zo krachtig – , 
gedragen door het weefsel van de Rebozo’s en van sisterhood. Dit is ook prachtig werk om zelf 
later aan anderen door te geven.  

 Op zaterdagvoormiddag (10.00-13.15) leer ik je een set 
volledig nieuwe (grotendeels Mexicaanse) Rebozo technieken aan die je heel mooi in je al 
bestaande Closing the Bones ceremonies kan integreren of apart kan aanbieden – dit zijn 
technieken voor het hoofd, de armen en schouders, de benen en heupen en lage rug. Deze 
maken intussen ook deel uit van mijn (meer zeldzame) 7-daagse trainingsformaat (40-uur 
training), maar niet van het nu normale 4-daagse trainingsformaat (30-uur training).  

           

 Zaterdagnamiddag (14.45-18.30) hebben we een module waarin ik 
eerst enkele video’s zal tonen van/met Zuid-Amerikaanse (voornamelijk Mexicaanse) 



traditionele vroedvrouwen die vertellen over de geschiedenis van Rebozo’s en het werk ermee, 
video’s ook van een aantal variaties van Cerrada-ceremonies, video’s en een foto slideshow 
waarin je meer leert over hoe Rebozo’s geweven worden, hoe het katoen wordt bewerkt en de 
draden worden gekleurd, enz. Ik zal ook wat aandacht wijden aan hoe CtB met het 
meridiaansysteem werkt (iets wat in vroegere trainings tot 2020 niet aan bod kwam, maar wat 
nu een vrij belangrijke plaats in de 30- en 40-uur trainings inneemt). En we zullen daarna een 
Q&A-sessie hebben rond CtB, met ruimte voor alle CtB-gerelateerde vragen en ruimte voor 
dieper leren, van mij en van elkaar.  

(Deze namiddagsessie zal voor een grotere groep openstaan dan de rest van de onderdelen, 
waarvoor de plaatsen beperkter zijn.) 

         

 

Zondag (10-18.30) is een “CtB-swap” praktijkdag. Je krijgt de kans (net zoals trainees in de 4- 
en 7-daagse trainingen sinds 2022 ook krijgen) om de hele dag in duo’s te werken en een bijna 
3-uur lange ceremonie aan te bieden én te ontvangen. Ik ben daarbij de hele dag beschikbaar 
voor vragen, fine-tunen van je technieken, hulp bij de sequenties van technieken, bij het helpen 
correct leggen van rebozo’s wanneer je met een volledige set van 8 rebozo’s werkt, voor 
feedback, enz. Een fantastische kans om je skills te verfijnen en met (nog) meer vertrouwen 
CtB aan te bieden. 

 

       



We spenderen dit septemberweekend in de voedende schoot van Moeder Natuur op 
Schopboshoeve (met zwemvijver en heel veel groen), in sisterhood, en met de optie voor 
overnachtingen en heerlijke vegetarische maaltijden ter plaatse.  

 

 
 

De groep wordt bewust klein gehouden, het aantal hangt af van module tot module. 
Vrijdagavond kunnen we zo’n 12-14 mensen ontvangen, zaterdagochtend en zondag zijn strikt 
beperkt tot 10 mensen maximum, zaterdagnamiddag hebben we plaats voor een 20-tal mensen 
(bij mooi weer iets meer). 

We bieden zowel de optie om het volledige weekend mee te doen (aan een gereduceerde 
prijs, en met lunches inbegrepen), OF om voor aparte modules in te schrijven als je niet 
het hele weekend kan/wil meedoen – maaltijden zijn dan apart bij te boeken. Prijzen voor 
deze opties staan verderop in de folder.  

 

Opmerking: 

Ik krijg vaak de vraag of babies of kleine kinderen meegebracht kunnen worden. Als je je baby 
borstvoeding geeft, kan je hem/haar meebrengen als je ook een andere volwassene meebrengt 
die tussen voedingen door voor je baby zorg draagt (buiten de trainingsruimte). (Omdat we 
tijdens de training veel tijd doorbrengen in duo’s om technieken te oefenen, zouden babies veel 
neergelegd moeten worden zonder dat je hen als mama veel aandacht kan geven tijdens langere 
tijdspannes. Dit leidt meestal tot irritatie en frustratie bij je baby (en jezelf) en gaat een vlotte 
lering voor jezelf en de groep in de weg staan – je zal merken dat je echt je aandacht bij de 
training gaat willen houden.) 

 



Schopboshoeve in foto’s 
 

 

De trainingsruimte 

  

 



  

Met de mogelijkheid om ook onderdelen buiten te doen bij mooi weer, aan de oever van een verfrissende 
zwemvijver! Je zal op het domein ook enkele paarden zien – die worden gebruikt bij coachings. 

           

Trainingskost & Registraties 

- Alle modules (vrijdagavond, hele zaterdag, hele zondag) + lunches zaterdag en 
zondag inbegrepen alsook thee, koffie, water en versnaperingen op de 3 dagen 
(verdere maaltijden – ontbijt op zaterdag en zondag, avondmaal op zondag – kunnen 
apart bijgeboekt worden aan €15 per maaltijd):  
€375 // €320 in vroegboekkorting (registraties vóór 15 mei 2023) (dit is respectievelijk 
€35 en €30 goedkoper dan de aparte modules allemaal samen, omdat je er ook lunch op 
zaterdag en zondag bij krijgt). 

- Aparte modules – maaltijden kunnen apart bijgeboekt worden aan €15 per 
maaltijd (opties zijn: ontbijt op zaterdag en zondag, lunch op zaterdag, avondmaal op 
zaterdag); thee, koffie, water & versnaperingen zijn inbegrepen voor de aparte 
modules: 
 Vrijdagavond (18.30-21.30): €65 // €55 in vroegboekkorting (vóór 15 mei) 
 Zaterdagvoormiddag (10.00-13.15): €110 // €95 in vroegboekkorting (id.) 
 Zaterdagnamiddag (14.45-18.30): €85 // €70 in vroegboekkorting (id.) 
 Zondag (10.00-18.30 – lunch inbegrepen!): €135 // €115 in vroegboekkorting (id.) 

De maaltijden worden met veel liefde bereid door gastvrouw Vanessa, en zijn allemaal 
vegetarisch – laat het ons alsjeblieft weten als je voedingsallergieën hebt zodat we daar 
rekening mee kunnen houden. Bij mooi weer kunnen we onze lunch buiten eten (indien nodig 
in een tent om beschut te zijn van de zon), met uitzicht op de zwemvijver.  

Dus nog even voor de duidelijkheid: ontbijt, lunch en avondmaal (€15 per maaltijd per dag) 
kunnen apart geboekt worden, ook als je niet blijft overnachten op Schopboeshoeve of enkel 
voor één of enkele modules komt.  

Zie ook verder onder ‘Accommodatie’ voor slaapgelegenheid ter plaatse.  

Je kan je opgeven voor dit weekend en je plaats reserveren door mij te mailen 
(japjeetkaur@shuniya-yoga.org) en een voorschot van 50% te betalen (ik zal de 
betalingsgegevens per email naar je doorsturen); de resterende 50% moet ten laatste 4 weken 



voor de start van het weekend betaald worden, i.e. 3 augustus 2023. Als je na 3 augustus 
inschrijft, betaal je het volledige bedrag ineens om je plaats te reserveren.   

 

 
Annuleringen 
 
* Annuleringen tot 3 weken voor de start van het verdiepingsweekend – Als je moet annuleren 
en je kan iemand anders vinden om je plaats over te nemen, dan wordt je inschrijvingsbedrag 
terugbetaald minus 10% boekingskosten. Als je niet iemand anders kan vinden voor je plaats, 
dan wordt de initiële 50% (het voorschot) niet terugbetaald, enkel de 2de helft indien je die al 
betaald zou hebben. (Als ik een wachtlijst heb – in het geval we volgeboekt zijn – en iemand 
van de wachtlijst je plaats wil overnemen, kan ik ook in dit geval het volledige 
inschrijvingsbedrag minus 10% boekingskosten terugbetalen – ik probeer flexibel te zijn in 
deze gevallen). 
 
* Bij latere annuleringen (vanaf 3 weken voor de start van het weekend), zijn alle kosten niet-
terugbetaalbaar.  

Als het weekend geannuleerd moeten worden van mijn kant, dan worden alle kosten natuurlijk 
volledig terugbetaald. 

 

Accommodatie op Schopboshoeve, maaltijden, & hoe hier te geraken.  

 Accommodatie  

Schopboshoeve heeft mooie camping-faciliteiten ter beschikking: je kan ofwel een 
comfortabele tent-mét-bed huren (zie foto hieronder; €50 per nacht – eigen beddengoed 
meebrengen), ofwel kan je je eigen tent meebrengen, dan is het €15 per nacht om hier te 
overnachten. 

Overnachtingen kunnen rechtstreeks geboekt worden bij de eigenaars: email Vanessa via 
info@schopboshoeve.be . 

Je kan natuurlijk ook in de omliggende steden of gemeenten (Leuven, Mechelen, Heist-op-den-
Berg, …) accommodatie boeken. 



    

 

 Maaltijden 

Een lekkere, gezonde vegetarische lunch is inbegrepen op zaterdag en zondag voor wie 
het hele weekend volgt; op zondag als je die dagmodule volgt. Als je voor één of enkele 
modules komt, kan je óók je maaltijden boeken, maar die moeten dan extra betaald 



worden. Prijs: €15 per maaltijd (ontbijt, lunch en avondmaal allemaal zelfde prijs). Gelieve op 
voorhand aan mij door te geven of je extra maaltijden wenst te reserveren, en welke. 

Water, koffie, thee en versnaperingen tijdens de pauzes en op vrijdagavond zijn ook 
inbegrepen. 

Laat ons alsjeblieft ook weten of je enige voedingsallergieën hebt zodat daar rekening mee 
kan worden gehouden. 

  

 

 Hoe hier te geraken? 

- Per auto: het adres is Grensstraat 36, 2580 Grasheide, Putte. Het is aangeraden om in 
Google maps best SCHOPBOSHOEVE in te typen i.p.v. het adres, omdat de ene kant 
van de straat in Vlaams-Brabant ligt en de andere kant in Antwerpen – GPS kan 
daardoor blijkbaar wat tegenspartelen). 
 

- Per openbaar vervoer: het dichtsbijzijnde treinstation is Heist-op-den-Berg. 
Schopboshoeve is niet per bus bereikbaar, maar vanaf het station kan je een taxi nemen. 
Op vrijdagochtend (de start van de 4-daagse) kunnen we eventueel ook een carpooling 
pick-up aanbieden naar Schopboshoeve, maar niet op de andere ochtenden (maar je kan 
eventueel met een andere trainee een carpool proberen te regelen). 
 

Aankoop van rebozo’s  

Ik importeer al enkele jaren Rebozo’s uit diverse streken in Mexico, en werk intussen nauw 
samen met verschillende weverscoöperatieven in Mexico om een eerlijke verloning te 
verzekeren voor de families die al eeuwenlang deze artisanale weefwijze beoefenen. Omdat ik 
met de trein naar België zal reizen (ik woon in Engeland), kan ik geen grote stock meebrengen 
om te koop aan te bieden, maar ik zal enkele rebozo’s meebrengen zodat je de diverse types 
kan zien en voelen. Deze zullen ook te koop zijn (hou in gedachten dat ik al een 4-daagse in 
augustus geef, het kan zijn dat ik weinig tot niets overheb), en je kan verdere rebozo’s bij mij 
bestellen, en dan stuur ik ze na de training naar je op (of je kan al op voorhand bestellen en dan 
stuur ik ze alvast op). Ik bied GRATIS internationale verzending aan bij rebozo-bestellingen 
boven £160, dus je gaat geen grote extra kost hebben voor verzending.  

https://www.shuniya-yoga.org/shop/ - klik verder op Rebozos/Mantas. 



   

   

 

Alternatieve trainingsopties 

Ik heb momenteel geen andere trainingsdata voor België, maar je hebt wel de kans om in 
Engeland op diverse andere data een training bij me te volgen: http://www.shuniya-
yoga.org/trainings/ geeft een lijst voor alle data die momenteel vastleggen. Je kan me ook 
contacteren om op de hoogte te blijven van nieuwe trainingen, je kan je bij me aanmelden voor 
mijn nieuwsbrief, OF je kan me contacteren als je zelf een training zou willen organiseren: 
japjeetkaur@shuniya-yoga.org 

 

Training Facilitator – Wie ben ik? 

Dr. Japjeet Rajbir Kaur (° in België, maar sinds 2012 gebaseerd in Leicester, Engeland) 
behaalde haar doctoraat in 19de-eeuwse literatuur en literatuurstudie aan de K.U.Leuven en 
werkte meer dan een decennium in de academische wereld (K.U.Leuven & Penn University in 
Philadelphia, US) voor ze in 2011 haar academische carrière vaarwel zei en het roer volledig 
omsloeg. Ze begon in 2008 al yoga te geven, maar sinds 2012 werkt ze voltijds als yoga leraar, 
holistisch therapeut, coach en trainer.  

 



Japjeet is Kundalini Yoga & Yin Yoga teacher, ze heeft meer dan een decennium lang jaarlijkse 
vrouwenretreats en vele vrouwencirkels gerund, en haar passie om met vrouwen te werken 
leidde haar 8 jaar geleden tot Closing the Bones. Sinds meer dan 5 jaar is ze ook een Closing 
the Bones trainer voor Engeland en Europe. Haar passie richtte haar focus in vele andere 
domeinen van haar werk (yoga, voedingskunde, aromatherapie, kruidengeneeskunde) naar 
diverse en gevarieerde aspecten in het leven van vrouwen en naar ‘womb work’: Japjeet werkt 
veel rond vruchtbaarheidsproblemen, PCOS, endometriose, pijnlijke bloedingen, en seksueel 
zowel als geboortetrauma. Ze geeft ook zwangerschapsyoga, postnatale yoga en baby yoga en 
is een zwangerschaps en postnatale doula. Naast Closing the Bones ceremonies en Rebozo 
massages geeft ze ook Restoratieve massages (en traint ze anderen in dit werk), en werkt ze 
ook als gezondheids- en voedingscoach, life & yoga coach, en als aromatherapeut (met haar 
eigen aanbod in zelfgemaakte organische verzorgingsproducten). De voorbije 6 jaar (2017-
2022), kende ThreeBestRated haar hun ‘Badge of Excellence’ toe als ‘Best Business of the 
Year’ voor de categorie ‘Yoga Classes in Leicester’, wat getuigt van de consistente kwaliteit 
van haar werk. GHP kende haar hun award toe als ‘Yoga School of the Year 2020 – 
Leicestershire’ en ze ontving de Central England’s Prestige Awards voor ‘Yoga Studio of the 
Year’ 2021-2022 én voor ‘Yoga Specialist of the Year’ 2022-2023. Je vindt meer info over 
Japjeet op haar website: www.shuniya-yoga.org . 

 

 


