Verhalen delen geeft verbinding.
Er zijn veel verhalen te vertellen.

In januari van dit jaar kregen wij een prachtig blog van Arnie Heldens. Ze vertelt daarin hoe zij
Oud en Nieuw nu Anders heeft gevierd en hoe fijn ze dat heeft gevonden. Ze heeft het zo prachtig
en authentiek verwoord dat het echt heel erg de moeite waard is om te lezen.
Verhalen vertellen is leuk om verbinding te krijgen met de ander, iets delen over wat je
bezighoudt. Dat kan in een blog zoals Arnie heeft gedaan. Anderen vinden het fijn om jouw
verhaal te lezen.
In ons E-Book staan ruim 20 verhalen van mensen die bij ons zijn geweest. Elk verhaal is uniek en
elk verhaal is heel persoonlijk. Je kunt het gratis downloaden op onze site.
Vind jij het leuk om jouw verhaal te delen? We bieden plaats aan bloggers over hun ervaringen bij
VakantieAnders. Wat heeft die vakantie met jou gedaan, hoe heb je het gehad en wat heeft het
teweeg gebracht. Wil jij ook jouw verhaal vertellen grijp je kans, stuur ons jouw blog toe. Wij
lezen het graag.

Warme AndersGroet
Carla & Luc

Blog van Arnie Heldens

Oud en nieuw, maar dan anders
Al jaren hik ik tegen het fenomeen ‘oud en nieuw’ aan. Geforceerd
vrolijk en blij zijn, terwijl ik dat niet voel. Het zal en moet een
gezellig feestje worden want het is tenslotte oudejaarsavond.
Meestal voel ik me hier helemaal niet blij en gezellig onder. Ik zit
de avond uit, wens iedereen een nietszeggend ’zalig nieuwjaar’ en ben blij als het hele verplichte
nummertje weer voorbij is. 2017 was voor mij een jaar van verandering. Veel pijn en verdriet heb ik

gehad, maar ook kwamen er veel mooie nieuwe dingen op mijn pad. Langzaam ontstaat er ruimte
voor vernieuwing.
Toen ik ‘Oud en Nieuw anders’ tegen kwam op facebook, besloot ik het dit jaar eens anders aan te
pakken. Meteen toen ik het las sprak het me aan. Hoe chill zou het zijn om me drie dagen onder te
dompelen met gelijkgestemden. Dingen te doen waar ik blij van word. Mooie workshops en
meditatie. Oud en Nieuw vieren met allemaal vreemden. En hoewel ik het spannend vond, besloot
ik ervoor te gaan.
lees hier verder

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.
Agenda
21 oktober Anders Wandelen in Garderen (Veluwe)
16 - 18 november Mazzaze massage weekend
23-27 december KerstAnders
29 december Massage dag
30 dec - 1 januari 2019 Oud en NieuwAnders
20 januari Nieuwjaarsreceptie
25-27 januari 2019 Mazzaze massage weekend

7 oktober 2018 VakantieAnders

