Natuurdialoog Nieuwsbrief Herfst 2017
Hallo Natuurmens,
De natuur is aan het loslaten en de energie trekt samen voor de
rustperiode. Aansluiten in het tempo waarop alles op haar eigen tijd
weer in bloei komt. Geniet jij ook zo van de seizoenen?
Graag vertellen wij meer over de relatie van mens en natuur, hoe je
kan afstemmen op de energie van planten, bomen en wat onze
wandelingen inhoudt. Daarom geven wij een lezing op zaterdag 28
oktober 14.00-16.00 uur in de bibliotheek Voorschoten,
Wijngaardenlaan 4. Je bent van harte welkom en neem iemand mee!
Aanmelden is niet nodig en lezing is gratis.
Vorig jaar hebben we als afsluiting van de 12 Heilige Nachten een
‘Terugkeer van het Licht’ wandeling gehouden. Deze was zo
bijzonder dat we dit weer gaan aanbieden. Je hoort er nog van!
Tot ziens en volg ons op FB
Anja van de Zwan en Hilde Koudijs
tekening door Anja
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Wist je dat……
 Anja en Hilde zijn GESLAAGD!? Anja heeft de opleiding tot
natuurcoach bij De Spiegeling succesvol afgesloten. En ook
Hilde heeft de jaaropleiding tot rouwbegeleider bij Bureau
Nazorg met een diploma verlaten. Naast ons gebruikelijke
aanbod komen er Rouw Support - Herdenking wandelingen.
Ook individuele natuur coaching is mogelijk. Neem contact op
voor meer info en aanbod op maat.
 wij je graag zien op de lezing in Voorschoten en je als cadeau
een toegangsbewijs krijgt voor gratis deelname aan 1 van
onze wandelingen.
 wij op zoek zijn naar een locatie waar we kunnen wandelen
en in de buurt een eenvoudige ruimte ter beschikking hebben
voor koffie/toiletten of om te schuilen?
 we hebben ontdekt dat Duivenvoorde een nieuw
bezoekerscentrum heeft. Wij gaan daar in dit prachtige
gebied een wandeling houden.
 wij het heel fijn vinden als je deze nieuwsbrief doorstuurt
naar mensen die hierin geïnteresseerd zijn?! Zij kunnen zich
via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.
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 Anja en Hilde altijd weer

genieten van wat zij mogen doen
als natuurdialoog begeleiders?

www.natuurdialoog.nl

