
 
 
Een ongekend avontuur in de Noord Hollandse duinen 
 
18 mei  | 16 personen | onkosten bedragen 25 euro 
We starten om 19.00 uur in Bloemendaal 
Met bioloog Sjon Klaaijsen en ontdekkingsreizigster Arita Baaijens 
  
Op 18 mei gaan we de wind achterna, wentelen ons in geuren en 
verkennen een wereld waarin zintuigen de hoofdrol spelen. Dat mag je - al 
naar gelang je temperament en persoonlijkheid - gerust opvatten als een 
waarschuwing! Gaan je ogen echter glanzen en klopt het hart al wat 
sneller, dan is dit misschien iets voor jou.  
 
Landschap lezen - Zoals wij boeken lezen, zo lezen dieren het landschap. 
De wereld die dieren met oog, oor, neus, bek en tastzin waarnemen is 
veelzijdiger, complexer en spannender dan die van mensen. Voor de 
moderne mens is het landschap decor, een schattig plaatje om naar te 
kijken terwijl je iets anders doet. Op 18 mei stappen we het decor binnen, 
daarna zal de wereld niet meer hetzelfde zijn. Wat we nastreven is treffend 
verwoord door David Abram in het boek Becoming Animal: "Becoming earth. 
Becoming an animal. Becoming, in this manner, fully human." 
  
Voor wie - Het experiment is de eerste uit een serie pilots die Arita 
organiseert ter voorbereiding van een nieuw project in Nederland. Zij zoekt 
vrije geesten die zin hebben in een zinnenprikkelend avontuur. Van harte 
welkom zijn ook jonge urban astronauts*, een generatie stedelingen die 
best van natuur houdt maar tegelijkertijd niet zo goed weet wat daarmee 
aan te vangen.  



 
Wat - Zodra het schemert verlaten we letterlijk en figuurlijk gebaande 
paden. Wat onderweg gebeurt... dat merk je vanzelf. Aan het eind in ieder 
geval een knapperend houtvuur en verhalen. Geen idee hoe laat de avond 
zal eindigen, maar we geven tevoren voldoende instructies waardoor je op 
alle mogelijke scenario's bent voorbereid.      
Interesse? Kun je uren lopen, ben je niet bang vies te worden en een 
ongewis avontuur aan te gaan? Stuur ons liefst voor 2 april** een kort 
berichtje met je motivatie: Wie ben je en wat hoop je te ervaren? Is er iets 
wat je vreest, wat zijn eventueel je bedenkingen?   
 
We laten je snel weten hoe de groep is samengesteld. Wellicht ter 
geruststelling: Sjon en Arita hebben ruime ervaring met het begeleiden van 
groepen onder de meest uitdagende omstandigheden. 
 
*) urban astronauts - stedelingen die geen weet hebben van 'sense of place', oftewel waarom 
de ene plek de andere niet is  
**) Reageer je voor 2 april dan ontvang je binnen enkele dagen antwoord. Reageer je 
later, dan na 22 april antwoord   
  
We zien uit naar digitale post! Schrijf iets over jezelf met motivatie naar 
info@aritabaaijens.nl en je hoort snel van ons. 
 
Hartelijke groet van Arita Baaijens & Sjon Klaaijsen 
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