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Nieuwsbrief Leven in verwondering juni 2012
Een zomerbries streelt zacht mijn wangen
de zon, nog pril, tintelt mijn huid
zij raken aan een diep verlangen
kom
ik trek er weer op uit

Net voor de zomervakantie stuur ik je de tweede nieuwsbrief van Leven in verwondering.
Via de nieuwsbrief houd ik je op de hoogte van ontwikkelingen binnen mijn bedrijf
rondom drie thema’s, te weten Onderwijs, Aanbod voor particulieren en Natuurfotografie.

Onderwijs
Cultuurwerkplaats ‘The Science of Art / The Art of Science’
Binnen dit project van Fontys LerarenOpleiding Tilburg staat het ontwikkelen van
modules voor de bètavakken centraal, met kunst als context. De werkgroep architectuur
heeft inmiddels een module ontwikkeld rondom het thema: het Olympisch Stadion in
Amsterdam in 2028. De try-out van deze module zal in oktober 2012 plaatsvinden aan
het Odulphuslyceum te Tilburg.
Scholengroep Tongerlo Roosendaal
Sinds schooljaar 2011-2012 worden er via de Academische Opleidingsschool-WestBrabant op Tongerloniveau diverse cursussen aangeboden waarvoor docenten van de
drie scholen zich kunnen inschrijven. Op grond van de positieve ervaringen van dit
schooljaar is men bezig met het zoeken van een geschikte invulling voor volgend
schooljaar. Mijn workshop Frisse lucht, inspiratie en contact is door de eerste selectie
heen. In september hoor ik of ik de training ook daadwerkelijk mag gaan geven.
http://www.leveninverwondering.com/content/workshop-frisse-lucht-inspiratie-encontact
Mentortraining Odulphuslyceum
Ook het Odulphuslyceum gaat als Academische Opleidingsschool Tilburg (AOST) in het
schooljaar 2012-2013 nascholingscursussen aanbieden aan haar docenten. In dit kader
zal ik komend jaar een mentortraining verzorgen.
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Aanbod voor particulieren
Natuurbelevingswandelingen
Voor de nacht van vrijdag 22 juni op zaterdag 23 juni heb ik onverwachts een
midzomernachtwake in boswachterij Dorst georganiseerd. Met een groep van 8
deelnemers hebben we rondom de Oude Leemputten, ieder op een eigen plekje, de nacht
doorgebracht. Voor veel deelnemers een bizondere ervaring! Ik ben dan ook van plan om
vaker dergelijke nachtwakes te organiseren. Heb je hiervoor belangstelling, laat me dat
dan weten. Dan zal ik je hiervoor benaderen.
Voor het nieuwe seizoen staan drie wandelingen op de rol. Twee ochtendwandelingen
naar resp. Gorp & Goovert en naar de Regte Hei. De derde wandeling heb ik
Equinoxwandeling genoemd en is een avondwandeling in de Drunense Duinen eind
september, wanneer de dag even veel uren telt als de nacht.
Voor data: zie http://www.leveninverwondering.com/content/agenda-2012
Stilte-meditatie
De tweewekelijkse meditatie-avond is voor komend seizoen verplaatst naar de
maandagavond. Op maandag 20 augustus start het nieuwe seizoen.
Workshop Verwondering en innerlijke schoonheid
Gezien de geringe belangstelling afgelopen jaar voor deze acitiviteit, bied ik deze
workshop in 2012-2013 niet meer aan.

Natuurfotografie
Nieuwe foto´s
Ik heb ongeveer 75 nieuwe foto´s op de site geplaatst. De slideshow in de header bevat
zo’n 25 nieuwe foto’s van bloesems, vlinders, libellen en paddestoelen. Daarnaast heb ik
aan de Galerie drie kleine series toegevoegd: een uitsluipserie van de zwarte heidelibel
(juni 2011), frisse voorjaarsbloesems (2012) en dartele voorjaarsvlinders en -libellen
(2012).
http://www.leveninverwondering.com/content/galerie
Fotowedstrijden
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging organiseert tweemaandelijks
een fotowedstrijd voor haar blad Natura. In het derde nummer van 2012 is een van mijn
foto’s prijswinnaar!
http://www.leveninverwondering.com/content/fotowedstrijden
Verkoop
In april 2012 heb ik drie foto’s geleverd voor de website van Vinca.
http://www.leveninverwondering.com/content/verkoop
Ik wens je een ontspannen en zonovergoten zomervakantie toe.
Groet!
ronald

