
  

e-ZINe 

 

 Deze e-ZINe staat, zoals in april al aangekondigd, 

geheel in het teken van het be-LEEF! en CHANGE 

evenement dat Navonne op zondag 26 mei voor het 

eerst organiseert. 

 

 
 

Na een periode van standhouders werven is het over 

drie weken zover! Het be-LEEF! team is op de 

achtergrond al heel druk met de voorbereidingen voor 

de dag zelf en de vele belevingen die worden  

neergezet. De focus voor nu ligt op het werven van 

 

Wij zijn zó trots te mogen vermelden dat de kick-off van 

be-LEEF! 2013 wordt verzorgd door niemand minder dan 

JOHN WILLIAMS! 

John is een bekende en geliefde persoonlijkheid en je kent 

hem wellicht van programma’s als “Help! Mijn man is een 

klusser…” en “Het spijt me”. Op 26 mei om 10:00 uur zal 

John ons evenement openen.  

 

Wellicht zal John ook even beschikbaar zijn voor een 

fotomoment… met jou? 

JIJ komt toch ook, 26 mei? 
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bezoekers! De afspraken met de BN’ers staan, de flyer 

is af en verspreidt, vele evenementensites zijn op de 

hoogte, het persbericht staat klaar en op 18 mei mogen 

we op radio 90FM het evenement promoten. Natuurlijk 

worden alle uitingen via facebook, twitter en LinkedIn 

verspreidt!  

 

Deze Navonne-ZINe is gericht op informatie over dit 

grootse evenement en is nu al, door de verbindingen 

met de vele ondernemers en standhouders onderling, 

een groot succes. Onderstaand lees je over de 

fantastische opening, de be-L(i)EVERS, het programma 

en de winactie!  

Bekijk de flyer goed en ontdek het ‘kortingshoekje’ 

waardoor je bij de kassa € 2,50 per persoon minder 

betaalt. 

 

Namens het team van be-LEEF!: graag ontmoeten wij je 

op zondag 26 mei! 

 

 
 

 
 

 

 

De mensen die met ons meewerken om, met hun 

onderneming of bedrijf, be-LEEF! tot een succes te 

maken zijn voor ons echte be-L(i)EVERS. Dit, omdat 

zij geloven in het concept en de doelstelling en zich 

daarom met ons verbinden. Inmiddels hebben zich zo’n 

70 deelnemers aan ons evenement verbonden. 

Benieuwd naar wie je op 26 mei kunt ontmoeten? Ga 

naar de pagina op de website en bekijk het overzicht en 

de belevingen!  

 

De hele dag kun je bij de verschillende be-L(i)EVERS 

aanschuiven voor een (gratis) beleving in de vorm van 

consult, demonstratie, workshop, lezing, proeverij en 

noem maar op!  

 

Kijk op pagina 3 voor het programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze e-zine lees je afwisselend over o.a. spirituele weetjes, boeken, inspirerende quotes, affirmaties en verhalen van anderen. Plus 

informatie over de activiteiten van Navonne Spiegelsessies & meer.  
 

BE-L(I)EVERS 

http://www.be-leef.weebly.com/be-lievers


LEZING GINA DE GROOTE 

 

 

  

WINACTIE! SECRET BN’ER! 

 

 

Er is veel te beleven tijdens het be-LEEF! en CHANGE 

evenement. De hele dag worden er door de vele be-

L(i)EVERS belevingen gegeven in de vorm van (bijna) 

GRATIS workshops, lezingen, consulten, proeverijen, 

acties, prijsvragen, demonstraties, muziekbelevingen en 

meer!  

 

Om duidelijkheid en openheid te verschaffen is het 

landgoed verdeeld in PLEINEN. Het GROTE Plein, 

NAVONNE Plein, CHANGE plein, LITHA’S LOCAL HEROES 

Plein en VAKANTIEANDERS Plein zijn gevuld met diverse 

talentvolle ondernemers, het KINDER Plein is er voor de 

kids en op het HORECA Plein geniet je van culinaire 

heerlijkheden! Ontdek en bezoek deze pleinen voor 

verrassende activiteiten voor jong en oud.  

Op het be-LEEF! PODIUM is ook van alles gaande…  
 

Op pagina 3 zie je het programma van de 

belevingen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

JE ZIELSPROJECT 

WAARMAKEN 

 

Tijdens het evenement zal 

Gina de Groote, 

bezielster/uitgeefster van 

CHANGE Think+ magazine 

een inspirerende lezing 

verzorgen. 

 

Nieuwsgierig naar hoe zij 

haar zielsproject heeft 

waargemaakt en wat 

daarvoor nodig was? Kom 

dan om 12:15 uur naar 

het be-LEEF! podium… 

 

 

 
 

 

John Williams komt naar be-LEEF! Dat las je hierboven 

al. Maar, wie is dan de SECRET bekende Nederlander 

die ook ons evenement zal komen opwaarderen? Met een 

eigen verhaal? 

 

Wie denk jij? Man, vrouw, iemand uit de televisiewereld 

of bekend van radio… of film? Of wellicht is hij of zij een 

geweldig musicus? En, wil jij hem of haar ontmoeten?  

 

Raad mee en maak kans op een 
MEET AND GREET! 

 

 

Voor deelname aan de winactie vul je 
eenvoudig het formulier op de website in: 

klik hier 
 

Tip… de SECRET bn’er is een ‘zij’ en we mogen 

verklappen dat het niet Anita Witzier, Willeke Alberti, 
Cher of Char is. 

Organisatie be-LEEF! 

Navonne Spiegelsessies en meer… 

Postadres: Voorsteven 15, Wijk bij Duurstede 

Telefoon: (06) 282 711 81  

info@navonne.nl 
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BELEVINGEN 

www.navonne.nl 

Wekelijks:   bespreek jouw Navonne Spiegelsessie 

Mei:    26-5 be-LEEF! en CHANGE evenement 

Juni:      8-6 workshop ‘Spiegelen met je gids’ 

    21-6 midzomerfeest Navonne MagiClub 

Juli:    13-7 zomerworkshop ‘Droomvertaling’ 

AGENDA 

De grote Stilte 

“Wilt u mij stilte leren?”, vroeg ik. “Ah!” zei de meester. Hij 

scheen ingenomen. “Is het de grote Stilte die je wilt?”  

“Ja, de grote Stilte.” 

“Welnu, waar denk je dat ze gevonden kan worden?”, 

vroeg hij. 

“Diep binnenin mij, neem ik aan. Als ik maar diep naar 

binnen kon gaan, ben ik er zeker van dat ik het lawaai 

tenslotte kan ontvluchten. Maar het is moeilijk. Wilt u me 

helpen?” 

Ik wist dat hij zou helpen. Ik kon zijn aandacht voelen en 

zijn geest was zo stil. 

“Welnu, ik ben er inderdaad geweest”, antwoordde hij, 

“jarenlang zelfs ben ik er in geweest. Ik proefde de stilte 

daarbinnen. Maar op een dag hoorde ik een stem die zei: 

“Kom, volg mij.” Ik ging er uit en ben er nooit meer in 

teruggegaan.” 

Ik was verbluft. “Maar de Stilte….” 

“Ik heb de grote Stilte gevonden en heb ontdekt dat het 

lawaai binnenin was.” 

http://www.be-leef.weebly.com/winactie
http://www.navonne.nl/
http://www.navonne.nl/


 

PROGRAMMA BELEVINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

website be-LEEF! en CHANGE 
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