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D

anaf eind april tot
eind juni zijn cursisten, gasten, familie en
vrienden hier geweest.
We hebben dit als een
gezellige blije drukke
leerzame periode ervaren. We hebben erg veel
positieve reacties ontvangen, waar we erg blij
mee zijn.

eze week mijn verjaardag in alle rust
gevierd, voor de eerste
keer in het nieuwe huis.
‘s Nachts getoast bij volle
maan. Op pagina 2 van
deze Nieuwsbrief vind je
een aantal foto’s, dan kan
je kijken waar je terecht
komt en dat is echt heel
mooi. Deze foto’s worden
ook op de website gepubliceerd. Het is nu gezellig in en bij de rivier.
Spelende kinderen,
bootjes die voorbij varen.

e tweede week in
september komen
Marion en Roger hier met
een grote groep voor een
spirituele reis door Zuid
West Portugal. Er zijn
veel aanmeldingen maar
wellicht volgend jaar iets
voor jou. Informatie hierover kan je op haar site
bekijken
www.maylight.nl. In oktober en december ga ik
in de nieuwe ruimt e bij
Marion in Badhoevedorp
Quantum-Touch Workshops geven. Dit zal Marion binnenkort op haar
site plaatsen.
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et is inmiddels volop zomer en ik geniet van de mooie zonnige dagen.

V

e zomermaanden
doen we alleen logies met ontbijt. Dus
mocht je deze zomer nog
in Portugal zijn dan ben
je welkom.

I

n april heb ik de wandel coaching bij Nanette Kant gedaan en in juni
nog een aanvulling met
als thema: “Van denken
naar voelen”. Inmiddels
heb ik nu zelf een paar
ervaringen opgedaan als
coach en ik ben er erg
enthousiast over omdat
je heel snel tot inzicht of
resultaat komt. Op de
site kan je hierover iets
lezen bij Wandelen/
Wandelcoaching. Je kunt
dus ook een paar dagen
hier logeren en afspraken
maken voor één of meer-

D

n het tijdschrift Goodlife (alleen in Portugal
of via website)staat een
erg leuk stuk over het
rustige en nog onontdekte Mnt. Clerigo strand,
ons strandje hier vlakbij
waar je nog in alle rust
kan genieten .

B

elangrijk om te weten:
Jolanda Boomsma (IOpener) doet van 3 t/m
10 september een Inspiratieweek in Portugal
rond het Thema RUIMTE.
Uitgebreide informatie
over de INSPIRATIE week
vind je op haar website
www.zininjewerk.nl. Het
belooft een mooie gevarieerde week te worden
dus meld je zo snel mogelijk aan bij Jolanda.

ind augustus zal ik
data van de workshops voor het najaar
2009 en voorjaar 2010
bekend maken op de
website

I

k wens ieder een fijne
zomervakantie met
veel zon. En weer voldoende inspiratie. Geniet
ervan!

L

ieve zonnige groeten
en tot de volgende
nieuwsbrief .
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Een kleine foto-impressie

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in het najaar 2009.
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