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We nodigen je graag uit voor onze Lente Breezer op
23 april of 21 mei of 25 juni 2021: 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 Wout Janssens mijn gastbegeleider.
Samen organiseren we de changetrek in de
Hooglanden (UK of CH). Wout is directeur bij Jumbo
Maritiem en is daarnaast o.a. een bomenasiel
gestart.

Care to Dare

Ik zorg en daag uit,
dus ik ben

‘ik zorg en daag uit, dus ik ben’
We laten ons inspireren door ‘secure base’
leiderschap (bron: Kohlrieser): Zorgen voor een
veilige haven/ zekerheid, bescherming en veiligheid
(care), en tegelijkertijd durven uitvaren naar
onbekende bestemmingen, onderzoeken, risico’s
nemen en een uitdaging aan gaan (dare).
Blijf ik kalm en geaard of gijzelen mijn emoties mij?
Accepteer ik mijzelf of oordeel ik en blijf ik kritisch?
Zie ik mijn potentieel of handhaaf ik de huidige
situatie? Ben ik moedig of blijf ik behoedzaam? Ben
ik toegankelijk of ben ik er niet echt bij?
We gaan dit voor onszelf verkennen.
Ben je er bij?

uitnodiging

lente
breezer
Datum
Tijd
Kosten
Locatie
Ontvangst

Vr 23 April of 21 mei of 25 juni ‘21
we pakken de 1e mogelijkheid
14.30 inloop, 15.00 start
einde ca. 20.00
€ 50,- cash (locatie, koffie, zoet,
buffetdiner en streekbier)
€ 70,- voor 2 personen
Akkerklokje - Katwijk aan Zee
Bomenasiel

Programma
15.00 introductie
15.45 verwandeling door duinen en strand
In groepjes reflecteren en prikkelen we onze eigen
‘secure base’ en uitdagingen en dromen
18.00 Samen eten in het bomenasiel
Stuur ons een mail als je komt en laat weten wie je
meeneemt als gast:
W.Janssens@jumbomaritime.nl
maarten@changetrek.nl
Veel groeten,
Wout Janssens en Maarten Swinkels

Duinvallei park en bomenasiel

