
We nodigen je graag uit voor onze Lente Breezer op 
22 april, 25 mei of 24 juni: 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.  Als jij iemand meeneemt dan geldt de 
speciale Lente Breezer voor twee prijs.
Dit jaar is Chantal van Kempen mijn gastbegeleider. 
Samen organiseren we changetrek in een 
innovatieve vorm van online en offline ervaringen. 
Chantal is experience designer en ontwikkelt leer 
ervaringen voor bedrijven

‘’the artist way” - vind je eigen inspiratie
We laten ons inspireren door ‘the artist way’ (bron: 
Julia Cameron). Veel getalenteerde mensen raken 
hun creatie kracht kwijt of kunnen hier niet effectief 
bij. Regelmatig hebben we geweldige ideeën en 
mooie dromen maar krijgen we deze niet in de 
wereld gezet. We worden geblokkeerd. Het is nooit 
te laat om dit terug te vinden. The artist way geeft 
een praktische methode om een gevoel van 
veiligheid, van heelheid, van kans, van verbinding, 
van kracht,en van vertrouwen terug te vinden.
We gaan dit voor onszelf verkennen en terug vinden 
in een experience leerervaring.

Ben je er bij? 

uitnodiging
l e n t e
breezer

Datum 22 april, 25 mei of 24 juni
Tijd 14.30 inloop, 15.00 start 

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

buffetdiner en streekbier) 
€ 70,- voor 2 personen

locatie Utrechtse Heuvelrug
Exacte locatie volgt

Programma
15.00 introductie
15.45 verwandeling over Utrechtse heuvelrug, 

Sterrenbosch en Treekerduinen. 
In groepjes reflecteren en prikkelen we 
onze inspiratie blokkades

18.00  samen eten

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

Veel groeten, 
Chantal van Kempen en Maarten Swinkels www.changetrek.nl

The artist way
Vind je eigen 

inspiratie




