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Lente
verwonderdag
De lente. Iets om naar uit te kijken. Nieuwe knoppen aan de bomen, bloemen in het gras en zin om naar buiten te
gaan. De lente is het moment waarop je werkt met scheppende energie, waarin creativiteit weer gaat stromen en je
zin hebt om je schouders er opnieuw onder te zetten na een periode van kou en de lange wintermaanden. En mocht
je daar een zetje bij nodig hebben? Dan ben je bij het verwonderteam op het juiste adres.
Drie verwonderaars brengen hun passie samen en organiseren voor jou een dag om in te verdwalen en je te
verwonderen. Een dag in de eerste week van de lente. Om de lente-energie te vieren, die nieuwe energie in je lijf
te laten stromen en je blik verfrissen. Een dag waarop we alle zintuigen voeden. Je creativiteit laten stromen en je
naar huis gaat met een nieuwe focus. Omdat dat is wat lente-energie doet!
Graag nodigen we je uit op de eerste verwonderdag van connecting the dots op 26 maart. Doe je mee?
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Geniet van een compleet verzorgde dag waarin het verwonderteam samen met jou op ontdekking gaat en je in de
watten legt. Stijn van @proefplaats zorgt voor de innerlijke mens, Toos van @ateliervandedingen en Carla van
@Carlavanierselfotografie laten de lente-energie stromen door te werken met je lijf en zintuigen en zij voorzien je
van opdrachten die een boost geven aan je creativiteit en scheppingsvermogen. We laten je ervaren hoe Do-Inyoga
jouw lente-energie wakker maakt en laat stromen in je lijf. We snuiven natuur middels een inspiratiewandeling en
voeden onze creativiteit door een focusworkshop waarin we werken met beeld en keramiek.
Voel je je al aangesproken?
We kijken naar je uit en horen graag of je aansluit op 26 maart van 10.00u- 17.30u. in de Werkplaats voor
Verwondering in Haaren.
De compleet verzorgde dag kost 127 euro.
Aanmelden of vragen?
mail: carla@carlavanierselfotografie.nl
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