
Nieuwe persoonlijke ontdekkingen bij VakantieAnders 

 

 

 

Geniet je ook zo van de heerlijke nazomer, om langzaamaan de herfst in te rollen? 
Dat maakt het extra leuk om buiten te zijn en te genieten van de zonnestralen, de kleuren van de 
herfst en het goede leven. Lekker wandelen, heerlijk ontspannen bij massages maken het allemaal 
nog fijner. 
 
Lieneke vertelde mij deze week een mooi verhaal. Haar man is jaren geleden bij VakantieAnders 
geweest en heeft daar verschillende workshops gedaan die voor hem helemaal nieuw waren. Hij 
voelde zich direct op zijn gemak en er is een wereld voor hem opengegaan. Die nieuwe paden is 
hij gaan onderzoeken en hij heeft er vervolgens veel goede ervaringen mee op gedaan.  
Dit vinden wij een mooi verhaal omdat die vakantie hem iets  heeft gebracht. waar hij zich verder 
mee heeft kunnen ontwikkelen. Een nieuwe ontdekking die bij hem past en waar hij zich goed bij 
voelt.  
 
Dat is een verhaal dat we van veel mensen bij VakantieAnders horen en wij vinden het fijn dat we 
op die manier een bijdrage kunnen leveren aan iemands persoonlijke ontwikkeling. Want hoe leuk 
is het om in je vakantie nieuwe activiteiten uit te proberen, te ontdekken of dat bij jou past.  
 
Voor mij zelf geldt dat ook. Ik was op zoek naar iets anders en maakte tijdens mijn eerste verblijf 
bij VakantieAnders kennis met massage. Ben het daarna gaan uitzoeken en in de wereld van 
massage gestapt. Mazzaze is er inmiddels ook al 12 jaar met de salon,de massage workshops, 
weekenden en opleiding. 
 

 

  
   

 
 
Warme AndersGroet 
Carla & Luc 
 
 
 
 

  
 

Wandelen op 21 oktober op de Veluwe. 
 
Hou jij ook van lekker buiten in het bos zijn, samen met anderen 
wandelen, een ontmoeting met mooie gesprekken. Vind je het leuk om 
interessante weetjes uit de natuur te horen van onze natuurgids 
Dorine? 

 
Kom dan op zondag 21 oktober mee wandelen. 
We gaan om 11 uur van start tot ongeveer half 4. Verzamelpunt in Drie. 
Lees hier alles over deze wandeling. 
 
  

 



Massage weekenden 
16-18 november 2018  

en  
25-27 januari 2019 

 
Hou jij van massage en wil je een heel weekend lag in 
de massage flow zijn? Doe dan eens mee aan deze 
unieke weekenden waarin je naast massage ook 
verbinding met anderen ervaart. Het is geweldig leuk 
en het brengt je meer dan dat. Lees het verhaal van 
Pamela in het blog hieronder. 

 
Blog 

'Wat als je een compliment niet herkent?' 
Op vrijdagavond appt Pamela me nog even waar het ook alweer is, welk adres precies. Ze is al 
onderweg en heeft er zin in schrijft ze erbij. Als ze aankomt heeft ze een royale lach, een groot 
koffer vol spullen en ze vindt het heerlijk om bekenden weer te zien. " 
Ze begroet ons allemaal enthousiast, ook de mensen die ze nog niet kent. "Ik ben zo blij dat ik er 
ben, ik kijk hier al maanden naar uit en ben echt toe aan dit massageweekend. Vorige keer lukte het 
niet om erbij te zijn, nu wel, oppas geregeld en geen verplichtingen van werk. Heerlijk." Lees 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 



14 oktober 2018 

 
 

20 januari Nieuwjaarsreceptie 
 
 

25-27 januari  2019 Mazzaze massage weekend 
 
 

 

 

  


