
 

 

 

Het is november en wij bereiden ons voor op de feestdagen in december. In Havelte vieren we 
met een vijfdaags Kerstevent  van 23 - 27 december de kerstdagen.  
Aansluitend van 30 december tot en met 1 januari het OudenNieuwfestival. 
 
Het eerste is meer in de sfeer van bezinning met het thema mindful. Maar zeker gaan we er 
ook met humor en speelsheid een mooi evenement van maken. De dreamtime healing staat 
vast op het programma voor 1e kerstdag.  
Het OudenNieuw festival is lekker uitbundig, met veel mensen, workshops en ontmoetingen. 
Dan vieren we feest, op oudejaarsavond sluiten we het jaar af met een vuurritueel en we 
dansen het nieuwe jaar in. Ook dat is vaste prik. Omdat het fijn is en omdat rituelen ook 
houvast geven. 
We hebben al een hele reeks workhops ingevuld. Er is ook nog ruimte voor co-creators die het 
leuk vinden om erbij te zijn en een workshop te geven, van yoga tot dans en van NLP tot zingen 
of schilderen. Lijkt het je iets, laat het ons weten. We staan er open voor. 
 
We hebben 12 tips voor jou om fijne kerstdagen te gaan beleven. De 12e tip is natuurlijk om 
naar KerstAnders te komen, maar we doen niet flauw en daarom  een extra tip, nr 13 erbij. 
Lees het verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Op de dagen tussen kerst en oudjaar is er de massage doe dag, lekker masseren. Ideaal voor 
massageliefhebbers. Je kunt het combineren met Kerst en/of OudenNieuw, maar je kunt ook 
die dagen los boeken. Heb je zin om erbij te zijn meld je dan gauw aan.  
 

 

  
Warme Andersgroet, 
Carla & Luc 

   

    
 

12 Tips voor fijne kerstdagen 
 
De Kerstdagen zitten vol met rituelen. Voor de een is het een 
sociale verplichting, voor de ander een feest. We willen allemaal 
goede kerstdagen hebben. Of dat is met een royale feestelijke dis 
met familie of in stilte samen met anderen in de sfeer van 
bezinning.  
Het gaat erom dat je iets doet wat bij jou past, dat jij het ook als 
feestdagen beleeft en ervan geniet. Dat het voor jou ook echt 

feestdagen zijn. Wat je precies gaat doen bepaal je uiteindelijk zelf, ook als het zoeken is naar de 
juiste balans van waar, met wie en wanneer.  
 
We hebben 12 tips voor je om jouw kerstdagen fijn te maken.    

 

Massage weekenden 
 

16-18 november 2018  
en  

25-27 januari 2019 

 

https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=94A186A14A655
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https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=94A186A14A654
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=94A186A14A653
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=94A186A14A654


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, verhoogt je geluksgevoel en je leert massage geven en ontvangen. 

   
 

 

Verhalenbundel 
 
 

In onze verhalenbundel staan persoonlijke verhalen van mensen die 
bij ons zijn geweest en nog steeds komen. Verhalen uit het leven 
gegrepen over vriendschappen, relaties, inspiraties en 
ontmoetingen. Het zijn hele leuke verhalen om te lezen, soms kort, 

soms lang en allemaal uniek. 
 
"Na die eerste onwennige dag voel ik me langzaam organisch opgaan in de warme stroom van 
mensen, situaties en activiteiten. Mijn weerstand smelt weg en ik strek me uit. Naar mezelf. Naar 
de mensen. Naar de laagjes die afgepeld willen worden. Alles voelt alsof het precies zo moet zijn. 
Dat het klopt dat ik precies die mensen ontmoet die er zijn." schrijft Ine in haar verhaal. 
 
Lees hier meer fragmenten uit de bundel. 

 

  

Agenda 
 

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 
 

8 - 10 maart Mazzaze massage weekend 
 

10 -12 mei Mazzaze massage weekend 
 

7 - 10 juni Pinksterweekend in de Ardennen 
 
 
 

13 juli - 24 augustus Zomerweken in de Ardennen 
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11 november 2018    VakantieAnders 
 

 

 

 


