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Na de zomer gaat VakantieAnders natuurlijk ook weer verder! 
Met nieuwe activiteiten waarin je de AndersSfeer kunt proeven, voelen en ervaren.
Op naar het nieuwe jaar waarin VakantieAnders het 25-jarig jubileum gaat vieren!  
 De Anderswandeldag van 1 oktober was een groot succes , gezellig, verrassend en
veel ontmoetingen, ook met dieren. Lees het in het blog Libelles, harde wind. stier,
vogels en schaatsenrijders   
 
Binnenkort eerst  AndersWandelen  en een  massage weekend, en daarna
komt KerstAnders en OudenNieuwAnders, er alweer aan. Dat is allemaal in
Nederland. Voor iedereen wat wils! Je kunt je aanmelden. Om te genieten van de
AndersSfeer waarin je weer oude bekenden en nieuwe mensen kunt ontmoeten. 
 
Voor wie het leuk vind om blogs te schrijven of verhalen te vertellen....wij zetten ze
graag op de site! Lees hieronder bij Bloggen of  het ook iets voor jou is. 
 
We ontmoeten jullie graag weer! 
Tot Anders! 
Carla & Luc. 
 
 

Oud 
en 

Nieuw 
Anders Heb je zin om samen

Bloggen
 

Vind jij het leuk om
blogs te schrijven

over jouw
ervaringen en

ontdekkingen bij
VakantieAnders.

Waar werd jij
geraakt, wanneer

https://www.vakantieanders.nl/blog/libelles-harde-wind-stier-vogels-en-schaatsenrijders-anderswandeling/
https://www.vakantieanders.nl/anderswandelen/
http://www.mazzaze.nl/weekenden/
https://www.vakantieanders.nl/kerstanders/
https://www.vakantieanders.nl/oud-en-nieuw/
https://www.vakantieanders.nl/kerstanders/


Feestelijk het oude
jaar loslaten en aan

het nieuwe jaar
beginnen! 

Samen zijn, eten,
ontmoeten en

genieten van alles
wat er is. 

Hèt driedaagse
festival van 30

december tot en met
1 januari met leuke

workshops en mooie
rituelen. 

 

met anderen een
gezellige sfeervolle
kerst te beleven.
Workshops als
meditatie,
dreamtimehealing mee
te doen? Samen te
eten, een wandeling te
maken en bij de
vuurkorf te zitten? 
Dat kan bij KerstAnders. 
Van 23 tot en met 27
december in Havelte. 
 
Voor de 5e keer op rij is
KerstAnders een
succesvol evenement
dat elk jaar weer vol zit. 
 
We kijken er nu al naar
uit om er weer mooie
dagen van te maken.

ontdekte jij iets in
jezelf dat nieuw
was of waarvan

werd jij blij tijdens
een verblijf bij ons.

Of hoe raakte je
geïnspireerd en
heb je daar een

vervolg aan
gegeven. Wij

publiceren deze
verhalen graag als
blogs op onze site.
Wil jij jouw verhaal
vertellen? Laat het

ons weten.  
Inspiratie  van Tine
Welter  "Soms kom
je van een vakantie

terug met meer
spullen dan je heen

gegaan bent.'' is
een mooie
voorbeeld.

Mazzaze massage weekenden 
Aanraken en geraakt worden. 

 

Data 
 

AndersWandelen 
11 november 
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https://www.vakantieanders.nl/oud-en-nieuw/
https://www.vakantieanders.nl/kerstanders/
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Amersfoort 
 

Mazzaze massage weekend 
24-26 November 

Havelte 
 

KerstAnders 
23-27 december 

Havelte 
 

OudenNieuwAnders 
30 dec - 1 januari 2018 

Havelte 
 

NieuwjaarsAndersdag 
Opening jubileumjaar 

14 januari 2018
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