
 

Natuurdialoog Nieuwsbrief Winter 2017 
 
Hallo Natuurmens, 
Graag willen wij nieuwtjes delen. De natuur is in rust en maakt zich 
op voor het lengen van de dagen. Zoals deze foto laat zien zijn de 
knoppen reeds aanwezig. Zo zijn wij ook bezig met onze passie voor 
Natuurdialoog. Aansluiten in het tempo waarop alles op haar eigen 
tijd in bloei komt. 
Wij vieren graag met jou de ‘Terugkeer van het licht’ op 6 januari. Op 
vrijdag ochtend gaan we wandelen in Meijendel ,Wassenaar. Een 
prachtig gebied en een restaurant met haardvuur en alles wat we 
nog meer nodig hebben. Tijdens de wandeling zullen we actief 
contact leggen met de natuur en d.m.v. oefeningen onze intuïtieve 
zintuigen gebruiken. Wat wil je in het nieuwe jaar?  Op welke wijze 
kan jij het ontluikend licht verbinden met jouw energiebron? Je bent 
van harte welkom, geef je via onze website op! 
Anja van de Zwan en Hilde Koudijs 

 

                  

Overzicht programma  
6 januari-wandeling Meijendel 
Wassenaar 
11/12 februari staan we op de beurs 
Gezond, Wel & Zijn in bibliotheek 
Voorschoten. Kom langs! 
3 maart - wandeling in Warmond 
8 april lezing in bibliotheek 
Voorschoten 
5 mei wandeling in Warmond. 
         - Vervolg in Lente nieuwsbrief - 
 

Wist je dat…… 
 Wij op zoek zijn naar iemand die een filmpje over onze 

wandelingen wil maken? Hiermee willen wij graag 
Natuurdialoog promoten. Weet jij iemand? Tip ons dan! 

 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? Idee? Tip ons dan! 

 Anja de opleiding tot coach volgt en ook de 
cursus  Natuurcoaching gaat doen bij De Spiegeling? 

 Hilde de jaaropleiding tot rouwbegeleider bij Buro Nazorg 
volgt? In 2017 komen wij met een aanbod van Rouw Support 
wandelingen. Ook individuele natuur coaching is mogelijk. 

 Anja en Hilde altijd weer genieten van wat zij mogen doen als 
natuurdialoog begeleiders?  

 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. 

 
 

Wij wensen jou een 
natuurrijk 2017!  
 
Anja en Hilde 
www.natuurdialoog.nl 

 
 

http://www.natuurdialoog.nl/

