
We nodigen je graag uit voor onze Lente Breezer op 
20 maart 2020: een rustmoment én nieuwe impuls. 
Een bijzondere ontmoeting voor‘oude’ deelnemers 
en hun introducés. Om te horen hoe het met 
iedereen gaat, om de banden weer aan te trekken 
en om stil te staan bij hoe je verder gaat, de lente in. 

Neem iemand mee  
Wij vinden het fijn om nieuwe mensen te 
ontmoeten zodat ze kunnen ervaren wat changetrek  
voor hen kan betekenen. Als jij iemand meeneemt 
dan geldt de speciale Lente Breezer voor twee prijs.
Dit jaar is John Baken mijn gastbegeleider. Samen 
organiseren we de changetrek in de Eifel. John is 
vrijwilliger bij Natuur Monumenten en hij heeft 
toegang tot de bijzondere eendenkooi 
Breukeleveen.

‘ik stuntel, dus ik ben’
Geïnspireerd op het boek "het Leven als een Tragi
komedie van Tim Franssen - over 5 tekortkomingen 
van de mens en hoe humor helpt om je daartoe te 
verhouden. In groepjes maken we een mooie 
wandeling en reflecteren en lachen we over onze 
eigen tekortkomingen. Op persoonlijk vlak kunnen 
we gebeurtenissen in ons leven meer gaan 
waarderen, als we beseffen dat we geen enkele -
garantie hebben dat ze nog een keer terugkomen.

Ben je erbij? 

uitnodiging
l e n t e
breezer

Datum vrijdag 20  maart 2020
Tijd 14.30 inloop, 15.00 start 

einde ca. 20.00
Kosten € 50,- cash (locatie, koffie, zoet, 

buffetdiner en streekcider) 
€ 70,- voor 2 personen

Locatie Bij de Tuinman
Hoorneboeg 4 Hilversum
https://bijdetuinman.nl/

Ontvangst in de Kas bij de Tuinman

Programma
15.00 introductie
15.45 verwandeling incl. bezoek eendenkooi
18.00  Samen eten in de kas

Stuur ons een mail als je komt en laat weten wie je 
meeneemt als gast: 
overviewbv@gmail.com (John) 
maarten@changetrek.nl

Veel groeten en tot 20 maart 2020, 
John Baken en Maarten Swinkels 

www.changetrek.nl

ik stuntel, 
dus ik ben



Eendenkooi

Hoorneboegsche heide Bij de Tuinman

Einde gooi en Cronebos


