
Doorlopende groep Drama & Herstel 
 

Wil je spelen op de theatervloer? Wil je meer leren over jezelf? Wil je veel plezier hebben 

samen met anderen? 

 

Wat biedt de cursus? 

Een doorlopend theaterprogramma in combinatie met herstel. Uit je hoofd, in je lijf! Er is veel 

aandacht voor het herstelproces, contact maken, humor, timing, muziek, opbouw, acceptatie 

en spelplezier. Niks moet alles mag. Je mag ook gewoon komen kijken. 

Linde Notmeijer, ervaringsdeskundige en dramatherapeute ontwikkelt en geeft deze 

doorlopende training. Zij coacht individueel en geeft hierin feedback, wat helpend is in de 

zoektocht naar je eigen kracht en mogelijkheden. 

 

Deelname 

Als je het leuk vindt theater te spelen en te werken aan een leerdoel dat met jouw herstel te 

maken heeft is deze training iets voor jou. Je hoeft geen ervaring te hebben, iedereen is 

welkom. Je gaat werken aan je persoonlijke doelen door middel van verschillende 

dramaoefeningen om je herstel te bevorderen. Aanmelden kan via Team Herstel. De 

doorlopende groep Drama en herstel vindt elke maandag van 13.30 - 16.30 uur plaats in 

Theater De Verspiegeling, Biezenstraat 79-1 in Nijmegen. Instromen is altijd mogelijk. 

 

Groepsgrootte 

De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers. 

 

Kosten 

Gratis 

 

Aanmelden of vragen? 

Ben jij geïnteresseerd in deze cursus? Neem dan contact op met Team 

Herstel of rechtstreeks met Linde Notmeijer, info@lindenotmeijer.nl 

Bellen kan ook. Het telefoonnummer van Linde is: 0624610766 

 

RIBW Team Herstel 

T Linde 0624610766 

Team.herstel@ribw-nr.nl 

www.ribw-nr.nl 

www.ribw-clientenplein.nl  

 

 

“Ik heb vooral heel veel plezier in het theater spelen. Ik vind het leuk om te improviseren en 

met anderen een mooie scène neer te zetten. Of een lelijke scène en dan te kijken naar mijn 

eigen oordeel. Het spelen, het publiek en de feedback van Linde houden me een spiegel voor. 

Wat zijn mijn standaardreacties? Op het toneel kan ik het ook anders doen. In het echte leven 

misschien ook wel.”  

 

Deelnemer cursus doorlopende drama en herstel 
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