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Nieuwsbrief Leven in verwondering november 2012
Geraakt door de wind
o blad
vertel jij jouw verhaal
Wat zijn er toch veel bladeren
hoe wonderlijk hun taal
Op deze zonnige novemberdag stuur ik je de derde 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.

Algemeen
Leven in verwondering heeft sinds 18 november een eigen Facebookpagina. Hierop
verschijnen regelmatig nieuwe foto’s evenals aankondigingen van natuurbelevingswandelingen en andere activiteiten. Dus wil je goed op de hoogte blijven...

Onderwijs
Nieuw: Examengrond
OSG Graaf Engelbrecht uit Breda heeft mij benaderd met de vraag of ik voor leerlingen
die in sterke mate last hebben van examenstress een programma wil ontwikkelen waarin
ontspanning, bezinning en verstilling centraal staan. Momenteel is nog niet duidelijk of ik
dit programma ook daadwerkelijk mag aanbieden. De vraag heeft mij wel geïnspireerd
tot het ontwikkeling van een programma dat ik wil inzetten als onderdeel van mijn
onderwijsaanbod. Het programma, dat steeds meer vorm begint te krijgen, heb ik
Examengrond, met twee voeten aan de grond op weg naar het examen genoemd. In het
voorjaar volgt hierover meer informatie.
Cultuurwerkplaats ‘The Science of Art / The Art of Science’
Fontys LerarenOpleiding Tilburg heeft mij gevraagd om binnen deze cultuurwerkplaats
een begeleidende rol te vervullen. Mijn werkgroep architectuur heeft haar module
rondom het thema: het Olympisch Stadion in Amsterdam in 2028 inmiddels afgerond. De
try-out aan het St-Odulphuslyceum te Tilburg zal plaatsvinden in februari 2013 tijdens
een projectdag voor alle 2-havo-leerlingen.
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Mentortraining Odulphuslyceum
Het St.-Odulphuslyceum biedt als Academische Opleidingsschool Tilburg (AOST) in het
schooljaar 2012-2013 een aantal nascholingscursussen aan haar docenten. In dit kader
zal ik het voorjaar 2013 jaar een mentortraining van drie dagdelen verzorgen rondom het
thema In gesprek met je leerling.
Scholengroep Tongerlo Roosendaal
In de nieuwsbrief van juni 2012 heb ik aangegeven mijn workshop Frisse lucht, inspiratie
en contact door de eerste selectie heen is gekomen. Helaas is mijn workshop in de
tweede ronde niet geselecteerd.

Aanbod voor particulieren
Natuurbelevingswandelingen
Afgelopen najaar zijn de natuurbelevingswandelingen van september en oktober niet
doorgegaan vanwege onvoldoende aanmeldingen. Inmiddels heb ik wel een
winterwendewandeling ingepland en een aantal wandelingen voor het voorjaar en de
vroege zomer van 2013. Ik heb gezorgd voor een gevarieerd aanbod van ochtend-,
avondwandelingen en nachtwaken in verschillende natuurgebieden in midden-Brabant.
De data van de wandelingen kun je terugvinden in de Agenda 2012-2013.
Stilte-meditatie
Tijdens de afgelopen maanden varieerde het aantal deelnemers per avond van 2-5, een
duidelijke toename in vergelijking met het voorjaar van 2012.
De laatste meditatieavond van dit kalederjaar vindt plaats op 17 december. Na een stop
van ongeveer een maand start de tweewekelijkse meditatie-avond in 2012 weer op
maandagavond 14 januari. De data tot aan de zomervakantie staan vermeld in de
Agenda 2012-2013.

Natuurfotografie
Nieuwe foto´s
Vleugelpracht heet de nieuwe serie foto’s die ik aan de Galerie heb toegevoegd. Het
betreft nieuwe foto’s van vlinders en libellen, gemaakt in de zomer van 2013.
Ook de slideshow in de header bevat zo’n 20 nieuwe foto’s van vlinders en libellen.
Verkoop
In het voorjaar van 2013 verschijnt een boek over de historie van het natuurgebied Gorp
en Roovert, gelegen ten zuiden van Tilburg en eigendom van de familie Van Puijenbroek.
Voor dit boek heb ik een aantal natuurfoto’s en gedichten aangeleverd. Na verschijning
van dit boek plaats ik de foto’s op mijn site.
Rest mij nog je een ontspannen en inspirerende zonnewende, kerst en jaarwisseling toe
te wensen.
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

