Agenda:

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen/niet meer ontvangen? Stuur een mailtje naar gelukzoekers@outl ook.com

 Zondag 1 februari:
Winterwandeling
 Maandag 23 februari:
Workshop Gelukkiger 2.0
 Dinsdag 10 maart:
Workshop Gelukkiger 2.0
 Maandag 27 april:
Gelukswandeling in Terhulpen
Inschrijven via de website
(www.gelukzoekers.com)

Nieuwtje:

Rekening geopend
De vereniging Gelukzoekers
heeft nu een eigen bankrekening. Donaties zijn altijd
welkom :-)
Rekeningnummer:
BE55 0689 0173 3144
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Geluksdag
Als uitdaging voor 2015 hadden we gesteld dat we toch ook eens een workshop
willen houden voor een groep mensen die we nog niet kennen. Instituut Tarazat
verhoorde onze wens. Zij organiseerden een Geluksdag en Gelukzoekers werd
uitgenodigd om voor een deel van het programma te zorgen. De Gelukschenkerij
hadden we in de hal opgesteld dus de deel nemers warden bij binnekomst al direct verrast met thee/koffie/lekkers en een mooie spreuk, wat maakte dat iedereen blij aan de dag begon. Willy van Vuuren, de eigenaresse van Tarazat
zorgde voor de diepgang rond het thema dankbaarheid en wij waren meer voor
de luchtige afwisseling met het maken van een geluksdoosje. Hierin kon men
mooie teksten en spreuken verzamelen en deze aan het eind van de dag in een
Gelukzoekerstasje met nog mooie kleine cadeautjes en attenties mee naar huis
nemen. De vijf geheimen van een gelukkig leven (hét stokpaardje van gelukzoekers)kwam wat ons betreft iets te weinig uit de verf maar op 15 maart is er
opnieuw een Geluksdag bij Tarazat. En wij zijn
weer van de partij. De nadruk van de dag lag op
dankbaarheid. Die dankbaarheid werd ons
uitgebreid getoond: de tasjes, doosjes en schenkerij vond men prachtig. Moe maar dankbaar terug
naar huis.

Winterwandelen op zondag 1 februari, 11-13 uur
Toen ik bezig was met het
bouwen van de gelukschenkerij zag ik voor me hoe ik
met de kar op zomaar een
zondag in het bos zou gaan
staan. Voorbijkomende wandelaars zou ik dan kunnen
verrassen met een kopje
thee of koffie met iets lekkers erbij. Van die gedachte
werd en word ik al helemaal
blij. Waarschijnlijk omdat ik
zelf graag wandel en het super zou vinden om een mobiele tearoom tegen te
komen. De Gelukschenkerij

is nu bijna een jaar klaar en het is er nog steeds niet van gekomen. Maar dat gaat
veranderen!

Op Zondag 1 februari staan Annemieke, Leonoor en Jacqueline met de Gelukschenkerij van 11-13 uur in het Arboretum van Tervuren.
Op het bosweggetje (Vlaktedreef) tussen Tervuren en Jezus eik is bij de parking
een mooie open en vlakke plek. We kunnen de tafels en stoelen uitzetten en een
terrasje maken.
Lekker wandelen en daarna bij ons
komen voor een geluksmoment!
Kruimelvlaai, mueslikoekje, appeltaart
of ander lekkers. We hebben uiteraard
ook weer mooie spreuken voor je, aan
de Gelukschenkerij hangen.
Hopelijk tot de 1e februari!!!
Let op: Alleen bij droog weer.

Bezoek onze website:
www.gelukzoekers.com

Boekentip: “Geef flow aan je
leven” van Marlies Terstegge

Aanbevolen filmpje:

Het boek “geef flow aan
je leven”kocht ik vanwege de ondertitel:
“gelukkig worden doe je
zelf”. Hoe de wind staat
daar kun je niks aan
om hoé je dat geld besteed. Wanneer je het
doen maar wel hoe je je
uitgeeft aan anderen blijkt het ons gelukszeilen zet. Dat je zelf
gevoel enorm te verhogen. Dit filmpje sluit
kunt bepalen hoe je je
perfect aan bij het vierde geheim van een
zeilen zet om zo gelukkigelukkig leven: “geef”.
ger te worden sprak/ opdrachten, inspreekt mij enorm aan. formatie en
Terstegge gaat in op vragen. Niet een
“flow”; dat is de staat boek om
waarin je verkeerd als je in een paar daiets doet met hart en gen uit te lezen
ziel en je de tijd en alles maar om steeds
om je heen ver een stukje in te
geet. Als je ontdekt lezen en telkens
waar jij van in een flow geïnspireerd te
komt zul je je gelukki- raken.
http://www.ted.com/talks/
ger/tevredener voelen.
michael_norton_how_to_buy_happiness
Het boek begeleidt je in
die ontdekkingstocht
door middel van
Heb je een you-tube tip voor ons? We horen het graag .(gelukzoekers@outlook.com)

*Je wordt wat je vaak doet.
Omdat je wordt wat je vaak doet (één keer paardrijden
maakt je nog geen ruiter maar als je wekelijks naar de
manege gaat om een rit te gaan maken dan kun je jezelf
wel zien als een ruiter) is het belangrijk dat je kiest wat je
wilt worden. Wat wil je dat er over jou gezegd wordt als
je met pensioen gaat?
Wil je ook de nieuwsbrief
ontvangen/niet meer
ontvangen? Stuur een mailtje
naar
gelukzoekers@outlook.com

Je wordt wat je vaak doet*

Elke nieuwsbrief kiezen we voor een filmpje
wat indruk op ons heeft gemaakt. Deze
keer hebben we gekozen voor : “How to
buy happiness” van Michael Norton (2011)
In deze TedTalk vertelt Norton dat geld wel
degelijk gelukkig maakt. Alleen gaat het er-

