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Dank je wel
dierbaar hart
je gefluister weer te horen
ik had pruimen in mijn oren
en mijn hoofd liep veel te hard...
Dit is de zesde nieuwsbrief van Leven in verwondering. Via de nieuwsbrief houd ik je op de hoogte
van ontwikkelingen rondom Onderwijs, Aanbod voor particulieren en Natuurfotografie.

Onderwijs
Wandelcoaching
Met enige voorzichtigheid laat ik weten dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat de
wandelcoaching daadwerkelijk van de grond gaat komen. Afgelopen week heb ik mijn eerste
wandelcoachwandeling gemaakt! Ik hoop jullie in de volgende nieuwsbrief uitgebreider te kunnen
informeren.

Aanbod voor particulieren
Nachtwakes
De nachtwakes in boswachterij Dorst kunnen weer doorgaan, want Staatbosbeheer heeft mij voor
2014 een vergunning voor nachtelijk verblijf verleend. Voor komend jaar staan er drie nachtwakes
op het programma: drie keer een nacht van zaterdag op zondag: 9-10 mei, 20-21 juni en 15-16
augustus. Aanmelding is al mogelijk...
Natuurbelevingswandelingen
In 2014 organiseer ik drie ochtendwandelingen. Op Koningsdag, zaterdag 26 april, is er een
lentewandeling in de Brand bij Udenhout. Op zaterdag 20 september (Equinoxwandeling) gaan we
naar de zuidkant van de Kampina. Op zondag 26 oktober, op de Dag van de Stilte, organiseer ik
een wintertijdwandeling in boswachterij Dorst; in de nacht voorfgaand aan de wandeling wordt de
klok teruggezet naar de wintertijd.
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Stiltemeditatie
Na ruim 2 jaar ben in gestopt met de stiltemeditaties in onze Praktijk voor Innerlijk Werk. Ik kijk
terug op dierbare ontmoetingen en verstillende en verdiepende momenten van samenzijn. Dank je
wel Ineke, Henk, Ria en Alfred voor de liefdevolle bijeenkomsten.
Vrijwillige bijdrages en goede doelen
In de nazomer van 2013 heb ik besloten om voor mijn natuurbelevingswandelingen en nachtwakes
geen vaste prijs meer te vragen. Ik vraag de deelnemers nu een vrijwillige bijdrage. Een gedeelte
van de (netto)inkomsten draag ik af aan goede doelen. De inkomsten uit najaar 2013 heb ik
overgemaakt aan de Unicef-actie voor kinderen in Syrië, die het slachtoffer zijn van de oorlog. Voor
de eerste helft van 2014 ben ik nog op zoek naar een kleinschalig, regionaal project. Suggesties
zijn welkom!

Natuurfotografie
Nieuwe foto’s uit de zomer en de herst van 2013
Ben je nieuwsgierig naar foto’s van bergmarmotten, steenbokken, fonkelende zonnedauw,
boomkikkers, spinnewebben vol dauwdruppels, kleurrijke paddestoelen en naar de mysterieuze
wereld van de mossen en de korstmossen? Bekijk dan de twee nieuwe fotoseries (totaal 50 foto’s):
Zomervaria en Spelen met herfstlicht in Galerie 2013.
De foto’s in de header (lopende slideshow) heb ik aangevuld met een 35-tal foto's uit dezelfde
periode.
ps. De foto's in de Galerie heb ik voor het eerst ondergebracht in jaaroverzichten.

Visitekaartje
Ja, mijn visitekaartje was aan een update toe. Zowel het ontwerp als de foto blijven vertrouwd, het
aanbod is geactualiseerd. Met dank aan Jan Abrahim Vos.

Rest mij nog je toe te wensen dat je de komende weken mag genieten van heldere vriesluchten,
zingende roodborstjes en avondeten zonder binnenverlichting.
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

