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Nieuwsbrief Leven in verwondering augustus 2013
Als plots de zon jouw schone bloem
vol levenskracht mag raken
opent zij verted’rend zacht
haar gouden hart
dat licht bemind haar Liefde geeft
en vol ontroering lacht

Dit is de vijfde nieuwsbrief van Leven in verwondering. Via de nieuwsbrief houd ik je op de hoogte
van ontwikkelingen rondom Onderwijs, Aanbod voor particulieren en Natuurfotografie.

Onderwijs
Mijn onderwijsactiviteiten binnen Leven in verwondering bevinden zich in de luwte. Van binnenuit
ervaar ik geen beweging om nieuwe activiteiten tot ontwikkeling te brengen. Mochten er vragen uit
onderwijsland op mijn pad komen, dan sta ik daar zeker voor open.

Aanbod voor particulieren
Natuurbelevingswandelingen
Goed nieuws over de nachtwakes!
Deze zomer had ik twee nachtwakes gepland in de boswachterij Dorst. Heerlijk dichtbij, we kunnen
van mijn huis uit vertrekken, en de boswachterij is een prachtig gebied, zeker rondom de
leemputten. Nu heeft Staatsbosbeheer (SBB) dit voorjaar borden geplaatst waarop staat dat
toegang tot de boswachterij alleen is toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang. Om die
reden heb ik begin juni de geplande nachtwakes gecanceled en contact gezocht met
Staatsbosbeheer met de vraag of het mogelijk is om in aanmerking te komen voor ontheffing voor
dit ‘nachtverbod’. Eind augustus heb ik van Dianne Renders, werkzaam bij SBB, een uitnodiging
ontvangen voor een gesprek. SBB geeft aan open te staan voor mijn activiteiten. Een ontheffing of
misschien een nauwere samenwerking zouden uitkomsten kunnen zijn van dit gesprek. Onze
ontmoeting staat gepland voor half september.
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Ochtendwandelingen
Dit najaar organiseer ik drie ochtendwandelingen. Eind september gaan we naar de zuidkant van
de Kampina; op zondag 27 oktober, de Dag van de Stilte, naar boswachterij Dorst en eind
november naar de Drunense Duinen. Data en aanvangstijden vind je in de Agenda 2013.
Stiltemeditatie
De stiltemeditaties, die binnen plaatsvinden, ben ik aan het afwisselen met natuurmeditaties bij de
Leemputten in boswachterij Dorst. Tijdens deze natuurmeditaties wandelen we naar de Leemputten
waar ieder een passende stilteplek zoekt. Na zo’n drie kwartier komen we bij elkaar, delen we onze
ervaringen en wandelen we terug naar ons huis. Inspirende avonden, waarop vooral het gevoel dat
je helemaal niets hoeft vaak wordt verwoord.
Bij de keuze voor een natuurmeditatie laat ik me vooral leiden door de weersgesteldheid. Tevoren
laat ik de deelnemers dan weten dat we naar buiten gaan.
De data van de stiltemeditaties voor komend najaar staan vermeld in de Agenda 2013.

Natuurfotografie
Natuurfotografie als spiegel
Afgelopen voorjaar en zomer heb ik mijn passie heerlijk geleefd. Ik heb mijn fotouitrusting
uitgebreid met een 70-400mm telelens en polarisatiefilters; nieuwe horizonten ontvouwen zich.
Natuurfotografie vormt voor mij steeds duidelijker een spiegel van mijn innerlijke wereld. Zoals het
Leven laat ook Moeder Natuur zich niet sturen; het is aan mij om telkens opnieuw open en
ontvankelijk voor wat zich aandient eropuit te trekken. Natuurlijk ga ik wel met ideeën en plannen
op pad, maar ik maak steeds vaker foto’s waarvan ik van te voren niet had kunnen bedenken dat
ik ze zou maken. De kleuren in mijn foto’s worden voller, de onderwerpen worden meer
opgenomen in de achtergrond en het zachte licht begint steeds meer te spreken. Kleur, lichtspel en
compositie worden belangrijker dan het onderwerp. Zo graag wil ik het Leven in al haar volheid
leven...
Hoe kan ik mijn natuurfoto’s meer naar buiten brengen?
Dat is de vraag waar ik me de komende maanden mee bezig ga houden. Heb je suggesties, zie je
mogelijkheden, wil je meedenken? Laat me dit dan weten. Ik hoor echt heel graag van je!
Header website vernieuwd!
De foto’s in de header (lopende slideshow) van mijn website zijn nagenoeg allemaal vervangen
door ruim 40 nieuwe foto’s uit het voorjaar 2013. Uit de oude slideshow heb ik alleen nog enkele
vlinder- en paddestoelfoto’s uit 2012 overgehouden.
Nieuwe foto’s in de Galerie
Ben je nieuwsgierig naar kleurrijke, sfeervolle foto’s van bosanemonen, bruine kikkers,
pinksterbloemen, kersenbloesems, sleedoorn, oranjetipjes, bos- en weidebeekjuffers,
smaragdlibellen, viervlekken, italaanse lelies en waterlelies? Bekijk dan de nieuwe fotoserie (45
foto’s): Voorjaar 2013 in de Galerie.
Rest mij nog je toe te wensen dat je de komende weken mag genieten van een heerlijke
najaarszon.
Mocht je ontvangst van de nieuwsbrief niet meer op prijs stellen, laat me dit dan even weten. Dan
haal ik je gegevens uit de mailinglist.
Groet!
ronald

