
 

Zijn de 4 elementen uit de natuur een  richtwijzer voor jou?  
Voel jij je verbonden met de natuur? Zijn de 4 elementen uit de natuur, water,aarde, lucht en vuur 

met hun eigen krachten herkenbaar voor jou? Ze staan symbool voor energieën die wij ook dagelijks 

kunnen gebruiken en nodig hebben. 

Water is noodzakelijk voor alle leven op aarde, het staat symbool voor stroming en doorgever van 

informatie en energie.  Aarde is stevigheid. Staat symbool voor geaard zijn, in verbinding met hele 

concrete dingen waar je mee bezig bent. En aandachtig je zintuigen gebruiken door je af te vragen 

wat je hoort, ziet ruikt of voelt.  Lucht is beweging, je ziet het niet, je ruikt het niet, maar je voelt het 

wel. 

Lucht is de zuurstof die we inademen en de eerste levensbehoefte. Lucht staat voor voelen, 

ervaringen die gebeuren in het nu. Lucht staat ook voor ruiken, alle geuren die onzichtbaar voorbij 

komen maar er wel zijn! Vuur is krachtig,scheppend, vernietigend, verhelderend,verbindend, 

energiek. Hoe is het met je eigen innerlijke vuur, staat voor en je kracht en enthousiasme. Vuur is 

onmisbaar, ook al is het niet meer zichtbaar in ons dagelijkse leven. Vuur in korf of open haard wordt 

geassocieerd met romantiek. 

Hoe is het bij jou? Herken jij het?  Zijn jouw vrienden van hetzelfde type als jij bent of juist het 

tegenovergestelde. Verschillen kunnen je eigen kwaliteiten helder maken en de ander als een 

positieve aanvulling gebruiken.   Wij denken dat het juist heel goed is om verschillende mensen om je 

heen te hebben en elkaars kwaliteiten te ontdekken en te waarderen. 

Water, aarde, vuur en lucht in de zomerweken 
Ze zijn er allemaal! We zijn op een mooie plek in de natuur, waar veel groen is. Kamperen brengt je 

dicht bij de aarde en is goed voor een gronding in je vakantie! Langs ons terrein stroomt een rivier 

waarmee het element water ook royaal aanwezig is om alles lekker te laten stromen. De wind speelt 

met ons, soms zacht, soms hard. Hij laat ons ruiken, voelen en fantaseren. Bij het dagelijkse 

kampvuur hebben we de heerlijke warmte in de avonden om samen te genieten en mooie 

gesprekken te voeren. Je kunt er volop genieten van alle elementen. 

We ontmoeten je graag. 

Tot Anders! 

Carla & Luc. 

 

In elke nieuwsbrief vind je een nieuwtje over de komende 

zomerweken. 

In de komende zomer is er Amara er weer bij met zijn djembe workshops, spel op 

de kora en geweldige bijdrage aan de dreamtime healingen. Hij heeft er weer zin in 

en komt samen met Hieke en hun zoon. 

Hieke zal workshops theatersport geven. Die zijn superleuk om heerlijk te 

improviseren, uit je comfortzone te stappen en te ontdekken hoe jij kunt leren van 

accepteren wat er is. 

https://www.vakantieanders.nl/zomer/


Wil jij naar het yoga festival èn naar een zomerweek in de Ardennen?  

Boek jouw vakantie voor 15 april,dan betalen wij jouw 

kaart! Hoe leuk is dat! 

Het eerste yoga festival Amersfoort gaat op 16 juni op een mooie locatie  

net buiten de stad plaatsvinden. Verbinding is er samen met ontmoeten en 

ontwikkelen een belangrijk element, een hele dag samenzijn met met 

andere yoga liefhebbers.  

Lees hier alles over deze unieke actie. 

 

Anders wandelen 

De Anderswandeling bij de Pyramide van Austerlitz was een supermiddag. In 

het blog 'Warme Anders wandeling in de frisse vrieskou' kun je er alles over 

lezen. 

Op 29 april is er weer aan AndersWandeling. In de Biesbosch lopen we naar de 

Deeneplaat, een gebied waar je sinds enkele jaren pas met een 

voetgangersbrug kunt komen. Een gebied met uitgebreide flora en fauna.  

Zin om mee te wandelen?  

Leuke weetjes over de natuur te horen van Dorine? Meld je aan en ontmoet leuke Anders mensen 

om de sfeer van Anders weer te proeven of om kennis ermee te maken. 

Op 3 juni is er een AndersWandeling in de duinen bij DenHaag. 

 

Blogs. 

Op onze site vind je telkens weer nieuwe blogs over 

VakantieAnders onderwerpen. 

Massage weekenden zijn er 5x per jaar. In het blog 'Gouden 

weekend'tijd voor jezelf' gaat het over het verhogen van jouw 

geluksgevoel bij de massage weekenden.  

We bieden ook een podium aan gastblogschrijvers. Is het iets voor 

jou? Laat het ons weten, stuur je reactie in antwoord op deze nieuwsbrief. 

 

Agenda VakantieAnders 2018 

 

Mazzaze weekend 23 - 25 maart 

AndersWandelen 29 april 

Mazzaze weekend 11 -1 3 mei 

Anderswandelen 3 juni 

Aanwezig op Yoga festival Amersfoort  16 juni 

Jubileum Zomerweek  14 – 21 juli 

Jubileum Zomerweek   21 – 28 juli 

Zomerweek   28 juli –  4 augustus 

https://www.vakantieanders.nl/yogafestival-in-amersfoort/
https://www.vakantieanders.nl/blog/warme-anderswandeling-in-de-frisse-vrieskou/
https://www.vakantieanders.nl/andersdag/
https://www.vakantieanders.nl/blog/gouden-weekend-tijd-voor-jezelf/
https://www.vakantieanders.nl/blog/gouden-weekend-tijd-voor-jezelf/
https://www.vakantieanders.nl/agenda/


Zomerweek  04 – 11 augustus 

Zomerweek 11 – 18 augustus 

Zomerweek  18 – 25 augustus 
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