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De zomerwarmte hangt nog in de lucht en de natuur is blij met de regen! Voorbereidingen voor
het najaar zijn alweer in aantocht. Daar sluit ik bij aan met een aantal mooie workshops ook
enkele die nog niet door konden gaan.
Een wandeling uit de Kunst

Mindfulness itegenwoordighelemaal in. Nodig ook als
tegenwicht tegen alle prikkels die ons overspoelen. Kunst is
Mindful. Tijdens deze workshop nemen we waar en
noteren. Kleine tekeningetjes, woorden etc. Het is niet
nodig om goed te kunnen tekenen!
We doennatuurlijk ook iets (á la beeldbeschouwing) met de
kunst die daar aanwezig is! Een wandeling vol inspiratie en
ervaring.
Startpunt De Havixhorst, Schiphorsterweg 36, 7966 AC De Schiphorst
Prijs € 14,95 p.p. incl. koffie/thee wordt bij slecht weer naar andere datum verplaatst.
Datum 19 september 2020 van 10 – 12 uur (kan iets uitlopen!)
We vormen een 3 dimensionale driehoek, met een sterke
impact.
Startpunt is Het Huus mit de belle, Zuidwolderweg 2A, 7932 PP
Echten. Vandaar lopen we naar een plek waar we gaan werken.
En bij minder mooi weer rijden we even door naar een overdekte
locatie.
Eerst is er een inleiding over het maken van een Tetraëder (3
dimensionale driehoek), want dit is een krachtvorm, waarin je jouw wensen/doelen kunt
gaan verbeelden (wet van aantrekking). Deze wordt gemaakt van berkentakken ca. 25
cm hoog mag ook groter. Je kunt daarvoor kleine symbolen meenemen van 1 tot 2 cm.
Dit kunnen steentjes zijn maar ook andere kleine krachtvoorwerpen. Je mag ze ook
onderweg zoeken en ik neem ook nog wat schatten mee. Naast jouw beleving tijdens het
maken kun je de vorm als raamversiering of in de tuin ophangen met een blijvende
herinnering.

Datum:26 september 2020 van 13.30 – ca. 16.30 uur
Kosten € 22,50 incl. materialen en thee
Workshop Zentangle tekenen
Een Zentangle maken werkt zeer ontspannend. We beginnen met intuïtief tekenen en
gaan dan naar een definitieve vorm op mooi papier.
Je krijgt wat lesmateriaal over de vormen maar het leukste is, als je zelf je fantasie laat
werken.
Datum 3 oktober 2020 van 10 – 12.30 uur
De kosten zijn € 17,50 p.p. incl. papier, fineliners en lesmateriaal, koffie en thee.
Locatie: Heidelaan 3, naast het speelplein van Cbs. De Heidevlinder Zuidwolde
Deze workshop is binnen, waar we enorm veel ruimte tot onze beschikking hebben!
Talenten
Werken met je Talenten geeft een enorme boost ongeacht waar je staat in jouw leven op
dit moment. We denken vaak dat we wel weten waar we “goed” in zijn. Dat blijkt vaak
anders te zijn als je een stapje verder gaat. Deze ochtend ontdekken we meer over onze
Talenten. Daar begeleid ik jullie bij met een aantal handige tools, waarbij je al snel een
ruimer inzicht in jouw Talenten krijgt. Vervolgens mag je dit op jouw manier in kleur
gaan verbeelden. Een boeiende workshop waar je veel plezier aan zult beleven en goed
kunt toepassen in je werk en leven!
Bij voorkeur geef ik deze buiten maar omdat het ook kan regenen zullen we in dat geval
gebruik maken van ruimte waar we afstand kunnen houden in Westerbergen.
Locatie Westerbergen, Oshaarseweg 24, 7932 PX Echten
Kosten € 29,50 p.p.
Datum 7 oktober van 10- 12.30 uur
Workshop Trechterbeker boetseren
Tijdens deze workshop wordt er een korte uitleg gegeven over de Trechterbeker cultuur.
Daarna kun je jouw trechterbeker maken in terracotta klei. Je wordt hierbij begeleid en
mag voor oorspronkelijkheid kiezen maar er ook een moderne variant van maken.
Het belooft een boeiende workshop te worden, waaraan je een biscuit gestookte
trechterbeker overhoudt.
Datum: 31 oktober 2020
Tijd : 10 – ca. 12.30 uur
Docenten: Janny van Meurs medewerkster Oermuseum Diever vertelt over de
trechterbekercultuur en laat gereedschap zien.
Elisa van den Berg Beeldend kunstenaar, boetseren
Prijs: 34,95 incl. koffie/thee, incl. materialen en biscuit stoken
Locatie: Brasserie Oer Van Helomaweg 18, 7971 PX Havelte.

Talentenfluisteraar
Ik werk met Talenten fluisteren in een persoonlijk gesprek met jongeren van 6 – 18 jaar
o.a. leerlingen en volwassenen. Je kunt daarbij denken aan lastige keuzes binnen het
onderwijs maar ook als je als ouder meer zicht wilt krijgen op de mogelijkheden van
jouw kind. Verder ben ik in het Voortgezet Onderwijs begonnen om leerlingen te helpen
met hun profiel- en studiekeuzes. De eerste rondes hiervoor zijn achter de rug en het is
werkelijk een plezier om te zien hoe ze zelf achter hun beste mogelijkheden (talenten)
komen! De decanen en de leerlingen zijn blij en enthousiast. Je kunt mij bellen (0618466422) en een afspraak maken.De kosten voor een Talentgesprek van ca. 30
minuten zijn € 35,--.

Exposities
De Langenhof,
Elisa van den Berg, brons, steen en keramiek
Jentske Schaap Schilderijen
Van 3 juni t/m 28 augustus 2020 voorlopig vanaf 3 juni op afspraak
Brinkhoekweg 8,
8034PC Zwolle
Zwolle
De Kruidenhoeve
Den Oosterhuis 1,
7707 PE Balkbrug
Vanaf 3 juni tot en met eind augustus a.s. voor individuele bezoekers
Zie voor openingstijden www.kruidenhoeve.nl
Elisa van den Berg, keramiek en steen
Martha Veldthuis keramiek en brons

