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Veel te beleven in Den Haag en Drenthe! 
 
Het was een zomer met verven, sjouwen, ophangen van gordijnen, luxaflex en horren... 
heel veel horren om de juiste scheiding te maken tussen ons en de vele insecten. Waar 
we twee maanden geleden elkaar enthousiast wezen op een ooievaar - hee, teken van 
geboorte - vertellen we elkaar nu dat we er weer tien gezien hebben.  
Heel veel geboortes! 
 
In Den Haag ben ik dol op het geluid van de meeuwen, in Drenthe horen we dagelijks 
de ganzen overvliegen. Ze gaan heen en weer, ze lijken, zoals onze buurvouw 
zegt, 'even naar de snackbar te gaan verderop'. Dat is dan een net omgeploegd 
weiland :-). 
 
Als vanzelf krijgt de tuin steeds een beetje meer onze vorm. Zo hebben we sinds kort een 
steencirkel. Gewenst en ongepland. Hoe dat ging kun je op onze website bij Nieuws 
lezen.  
 
Het voelt heel vertrouwd om hier te zijn. Bijzonder hoe zoiets nieuws al zo snel niet meer 
weg te denken is uit ons leven.  
Mis ik al iets uit het Haagse? Nee (nog) niet. 
 
Net zo vertrouwd als het hier in Drenthe voelt, is het ook fijn om weer Den Haag in te 
rijden en in de St Jacob te werken met uitzicht op de bomen, het grasveld en 
het Stadhuis. We hebben tot 1 februari 2021 twee vestigingen. Dat klinkt goed! 
 
Onze werkkamer in Dwingeloo is ingericht en de eerste individuele gesprekken hebben 
plaatsgevonden. En we hebben met onze Natuurdaggroep gewandeld en gefietst en 
mooie oefeningen gedaan. We hebben daarvoor onze ruime tuin en een heel 
natuurgebied tot onze beschikking om in te dwalen. 
 
Tot 1 februari 2021 zijn we ook regelmatig in ons werkpand in de St Jacob, daarna laten 
we die plek los en kijken we op welke manier we onze activiteiten in Den Haag 
zullen gaan huisvesten. We vertrouwen erop dat de vorm op het juiste moment 
verschijnt, in onze mind en in stenen. 
 
Zie de agenda voor onze workshops in Den Haag en Drenthe! 
 
 

We zien je graag! 
harte groet, 
 
Marc Verheij 
Yvonne Versteeg 

 



 

 
 

AGENDA  D e n  H a a g 

 
 
 

Dialoog Doen, drieluik leren en doen van de dialoog  
Communiceren is een van de belangrijkste sleutels tot prettig 
en effectief samenwerken. Gedragen besluitvorming is een 
grote wens van menig team. Tijdsdruk en een volle agenda 
nemen al snel de leiding.  
Het kan anders met de dialoog! Marc leert je al doende hoe 
je een dialoog doet en faciliteert. 
Woensdagmiddag 7 en 28 oktober en 18 november 2020 
 

 

Werkplaats Kijken met de systemische bril naar Natuur  
Wij zijn natuur. In hoeverre beseffen we ons dit? Handelen we 
ernaar? Wat zegt ons natuurlijk ritme en wat horen we als we 
naar onze natuur luisteren? Yvonne is nieuwsgierig naar wat 
we kunnen ontdekken als we naar Natuur kijken met de 
systemische bril. Welkom om te ontdekken wat Natuur in jouw 
leven doet en inzichten te verkrijgen over Natuur in breder 
perspectief. 
Dinsdagmiddag 6 oktober, 3 november, 24 november 2020 
 

AGENDA                     D w i n g e l o o - D r e n t h e 

 

Natuurdagen in Drenthe 
Elke laatste vrijdag van de maand gaan we op pad, de 
natuur in. We wandelen, fietsen, doen oefeningen en 
meditaties geïnspireerd door o.a. het Sjamanisme, de 
Inkatraditie en we integreren lijfwerk en zingevingsvragen. Je 
kunt je per dag opgeven.  
Vrijdag 25 september, 30 oktober en 27 november 2020. 

 

Rust en Klus dagen in Drenthe 
Woelen in de aarde, houthakken, gras zaaien, een muurtje 
verwijderen. Lekkere soep, een broodje. En regelmatige 
pauzes: het werk stil leggen terwijl je er middenin zit. Zo 
beoefenen we de integratie van doen en zijn. Wij bieden de 
horeca en de bedding, jij geeft je handenarbeid. 
Elke 2e vrijdag van de maand: 11 september, 9 oktober, 13 
november en 11 december 2020. 
 

 

Aura reading, wat vertelt jouw energieveld? - Drenthe 
Alles bestaat uit energie. Soms heeft het een vaste zichtbare 
vorm, zoals een tafel, stoel of een gezichtsuitdrukking. Vaak is 
de energie vormloos en onzichtbaar. Maar wel voelbaar. 
Er is veel informatie op te halen uit dit onzichtbare 
energieveld. Inmiddels Heeft Yvonne geleerd hoe je uit het 
energieveld in en rond een persoon informatie kunt ophalen. 
Dat wordt ook wel aura readen genoemd.  
Speciaal aanbod tot 1 januari 2021: 50% korting op een Aura 
reading in Drenthe.  
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