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Zondag
27 januari 2019
10:00-12:00 uur

lles heeft een ziel”. Dit citaat van
Pablo Picasso is geen wetenschappelijke stelling, geen religieus dogma
en is ook niet 'de waarheid'. Het is
een 'eenvoudige' constatering van
een kunstenaar, die hem in staat stelde
om problemen op een gelijkwaardige
manier te benaderen en op te lossen.
Een punaise, een paard of een fietszadel, in zijn kunst zijn die volstrekt gelijkwaardig.
Waarom zou een olifant belangrijker zijn
dan een mug?
De uitspraak van Picasso biedt geenszins oplossingen, maar we kunnen er
van leren om op een eenvoudige en natuurlijke manier drempels, vooroordelen
en problemen te overwinnen, ook buiten
de kunst.

PREEK van de leek
“Alles heeft een ziel”
Entree gratis

Zondag
3 februari 2019
10:00-12:00 uur
Het Maria labyrint en de
energetische kracht,
die planten en
kruiden hebben.
Entree: € 7,00 p.p.

Zie ook de website www.maria-labyrint.nl

Krijn van Driel

Een punaise, een
paard of een fietszadel, in zijn kunst zijn die
volstrekt gelijkwaardig.
Waarom zou een olifant belangrijker zijn
dan een mug?

Krijn van Driel, geboren te Brielle in 1942.
Opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam.
Werkzaam als schilder, graficus, tekenaar
en ontwerper.
Website: http://www.krijnvandriel.nl
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an Mouws is samen met zijn vrouw
eigenaar van een plantenkwekerij in
heesters en klimplanten in Wernhout.
Doordat hij in het jaar 2000 te maken
kreeg met gezondheidsproblemen is
zijn leven op een ander, nieuw spoor terechtgekomen. Hij verdiepte zich in intuïtieve ontwikkeling, wat ook invloed kreeg
op zijn manier van kweken. Natura planten en kruidenproducten hebben een
energetische werking, wat invloed heeft
op het ontwikkelingsproces van de gebruiker. Jan Mouws vertelt aan de hand van
dia’s zijn verhaal over het bijzondere labyrint en de energetische kracht, die planten
en kruiden hebben.

Jan Mouws

Natura planten en
kruidenproducten
hebben een energetische werking, wat
invloed heeft op het
ontwikkelingsproces
van de gebruiker.

Jan Mouws heeft sinds 1978 in Wernhout
een kwekerij van ecologisch gekweekte
planten. Onder de naam Natura-plant
worden deze planten opgekweekt en worden er etherische oliën en kruiden van
gewonnen die dienstbaar zijn voor de
mens. Tevens is er o.a. een helende tuin
van taxus, een pad van sequoiadendron,
een Maria labyrint en een eivormige plantentuin aangelegd. Op afspraak kan je er
een bezoek brengen en het labyrint lopen
en ervaren wat dit met je doet.
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