
 

Zomervibes in oktober en meer Anders in de herfst en winter. 
Zomervibes op 6 & 7 oktober!

Massage, wandeldagen,KerstEvent en 
Oud&Nieuwfestival, genoeg te doen bij en met Anders!

 

 

  
   

 
Aangekomen in september kijken we terug op een lange mooie en warme zomer. 
Warmte van de zon en warmte van je hart, het was er allemaal bij ons in de Ardennen. 
Heel fijn. 
 
Elke week had zijn eigen sfeer, ervaringen en grappen. Het was elke keer weer anders 
en uniek. Dat maakt het juist erg leuk want de groep maakt de week! Wij zien steeds 
andere mensen, wensen en verlangens. Het is onze uitdaging om het programma 
telkens weer op die unieke groep af te stemmen. Wat in de ene groep heel gewoon is 
is bijna ondenkbaar in een andere week.  
 
Er is ook heel wat afgelachen deze zomer, in het bijzonder bij alle workshops 
theatersport. Daar is veel gelachen en nogal wat schroom overwonnen. Theatersport 
daagt je uit in het improvisatiespel om iets buiten je comfortzone te stappen en de 
euforie te voelen als je het dan gewoon gedaan hebt. 
De tranen waren er ook, en dat mag. Tranen van ontdekkingen, confrontaties en 
inzichten. En veel tranen van geluk! Het hoort er allemaal bij. 
 
In het weekend van 6 & 7 oktober is er de Zomervibes. Dan kun je de zomer nog een 
keer voelen, leuke mensen ontmoeten in de sfeer van Anders en meedoen aan 
workshops. We nodigen je van harte uit om erbij te zijn. Ook als je er deze zomer niet 
maar een andere zomer wel was. En ook als je geen zomer bij ons was, maar wel de 
zomerverhalen wilt horen en ervaren. 
 
Natuurlijk staat het programma van het nieuwe najaar in de steigers. Met daarin een 
massage weekend, wandeldag, 5-daags Kerst event en het 3-daagse 
OudenNieuwfestival. Lees hieronder verder over elk evenement. 
   

 
Andersgroet, 
Carla & Luc 
 
 
 

 
  

Zomervibes op 6 &7 oktober. 

Een weekend van zaterdag middag tot 
zondagmiddag in Havelte. 
Ontmoetingen, gezellig samen eten, 
verschillende workshops en lekker dansen op de 

muziek van DJ Hugo van der Drift.  
Ben je erbij ? 
    



Massage weekend van 16-18 november 
Een heel weekend in de massageflow.  Om te ontspannen, te masseren 
en voelen wat die aanrakingen allemaal met je doen. Ervaren hoe jouw 
lichaam dat vind en je er helemaal aan over kunnen geven. Je leert ook 
massages te geven aan de ander. Afwisselend geef en ontvang je een 
massage. Een soort tijdloos weekend om je helemaal op te laden en 
energiek weer naar huis te gaan op zondagmiddag. Het verblijf en de 

maaltijden zitten inbegrepen in de prijs en het programma. 
 

 

 

  

 
Nieuw blog 

Van Anders weer naar thuis 
 

Persoonlijk blog van Carla na lange tijd in de Ardennen. 

 

 

Anders wandelen 
 
Op zondag 21 oktober is er de Herfst Wandeldag in Garderen op de 
Veluwe. Dorine neemt ons mee door de bossen met de prachtige 
herfstkleuren. 

 

 

 

December Kerst en Oud en Nieuw 
 
 

De feestdagen van december zijn nog een paar maanden weg. 
Toch kun je er al over nadenken wat je gaat doen op die dagen.  

KerstAnders is een 5-daags event voor volwassenen.  
OudenNieuwAnders is een bruisend festival voor volwassenen en kinderen.  

 
Het is allebei in Havelte.  

Je kunt èèn event boeken, of allebei. 
Op de tussen liggende dagen is er een massage dag. 

 
 

 

 
 

   16 september 2018    VakantieAnders 



 

 

 


