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Wat was het heerlijk om de afgelopen weken te kunnen genieten van het buiten leven.
De zon was royaal aanwezig en de lange dagen en zwoele avonden nodigden lekker uit
om naar buiten te gaan, in de tuin, op een terras of aan het strand. Dat geeft al een
beetje een vakantie gevoel. Kunnen proeven aan hoe het ook weer is om zo te genieten
en anders te leven als je veel buiten kunt zijn. 
Dat maakt kamperen ook zo fijn, het buiten leven. 
Daarbovenop hebben wij dan ook nog een kok die heerlijk voor je kookt, hoef je niet zelf
voor je eten te zorgen, geen boodschappen doen. Nog meer tijd om van het relaxte
buiten leven te genieten! 
In de komende nieuwsbrieven stellen we de co-creators van deze zomer voor, meer
info over de workshops, het is elke week anders en elke week nieuwe ontdekkingen te
doen. We beginnen met Katja (yoga), Gemma (Eicyclus) en Dorine (natuur belevings
wandelingen). 
Wij kijken uit naar de avonden bij het kampvuur...lekker warm...gezellig en leuke
gesprekken over de dag. Uit interviews weten we dat dat de hoogste score heeft, onze
gasten genieten van alles wat er is het allermeeste van het kunnen een aanschuiven bij
het kampvuur, gezelschap vinden waar je een leuke avond mee doorbrengt.Nieuwe
vriendschappen kunnen hier zomaar ontstaan.  
 
Je bent van harte welkom om er weer bij te zijn deze zomer. 
Met of zonder kinderen en met of zonder partner! 
We ontmoeten je graag! 
 

 
Warme Anders Groet, 
Carla & Luc.



Deze zomer is er weer een groot scala aan workshops en cursussen. 
Massage, yoga, djembe, dans, astrologie, TAO, familieopstellingen, natuurbeleving

wandelingen,theatersport, acrobatiek, dans, schilderen, krachtstokken maken, mandala
tekenen, lichaamswerk, paardencoaching, meditatie,godinnenavonden, stilte

wandelingen, dreamtimehealing, numerologie, beeldhouwen, rituelen, dansmeditaties,
Maya kalender, 

verrassingen, grenzen, ontdekkingen 
dagelijks kampvuur, bonte avonden..... 

 
 

Yoga maakt je lijf
soepel. Ook met een
stijf lichaam kun je
goed aan yoga doen,
je grenzen
verkennen,vitaler
worden,meer energie
krijgen en minder snel
moe zijn. ‘Yoga
kalmeert de onrust in
de geest’ en 'als de
geest stilvalt ontstaat
ruimte'. 
In de zomerweken is
er elke week yoga,
ofwel in de vroege
ochtend voor het
ontbijt, of in een
workshop op de
avond of een cursus
van 4 ochtenden door
de hele week heen!
Keuze genoeg. 
Katja is een trouwe
Anders gast en
fervente yoga
beoefenaar en geeft

Hoe heerlijk is het om
te wandelen. Buiten
zijn,bewegen, je
energie opladen,
zuivere lucht
inademen, genieten
vande mooie
uitzichten en heerlijke
geuren van het
bos.Korte of lange
wandelingen, over
steile paden en mooie
heuvels, het kan
allemaal. Dorine is
natuurgids, weet veel
van bloemen en
planten en kan er
interessante weetjes
over vertellen. Nieuw
in haar natuur
belevings
wandelingen zijn
meditaties en
zintuigprikkelende
oefeningen. Zij nodigt
je gedurende drie
zomerweken ( 4,5 6)
uit om mee te gaan
wandelen en te

 
 
 
Zin in een weekje helemaal
voor jezelf en ontdekken hoe
je weer dichterbij je eigen
bron komt? Op een speelse
en creatieve manier
ervaringsgericht bezig zijn
met met wat er in jou leeft. De
enorme bron van wijsheid in
je eigen lichaam aanboren?
Doe mee met de Eicyclus met
Gemma van der Heijden.
Leef je (in week 3) uit in deze
mooie cursus lichaamswerk.
Geniet, speel, voel, ervaar en
alles mag er zijn. 
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in Bussum ook
wekelijks les aan haar
eigen groep. Deze
zomer is ze er de hele
zomerweek (4) om
een yoga cursus te
geven. 
Om heerlijk je lijf te
voelen!

genieten! 

 
De verhalenbundel vol met
verhalen van VakantieAnders
is er voor iedereen. Wil jij die
persoonlijke verhalen ook
lezen? Dat kan!Klik hier om
dit leuke boekje te
downloaden.

 
Op deze camping aan de oever van de Sure wordt het VakantieAnders zomerkamp weer opgebouwd. 
met vernieuwde toiletten , douches met warm water, een zwembad en mooie heuvels en bossen.

Volgende week weer een nieuwsbrief 
met updates over de zomerweken.
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Je mag deze nieuwsbrief doorsturen aan iemand die belangstelling heeft in onze activiteiten.  
 
 
Our mailing address is: 
info@vakantieanders.nl 
VakantieAnders 
06 38424122 
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