Hoi , heb je ook zoveel zin in de lente?
Lente, tijd om weer naar buiten te gaan. De frisse lucht opsnuiven de warmte van de
zonnestralen op je huid te voelen en lekker op een terras neerstrijken. Veel campings
openen in dit weekend hun seizoen.We gaan allemaal letterlijk weer naar buiten.
Maar ook figuurlijk. Jezelf laten zien, je ideeen die gerijpt zijn in de winter en in de
vasten tijd verder vorm te geven. Kijk maar rond in de natuur met alle knoppen van
blaadjes en bloesem.
Je kenbaar te maken aan de buitenwereld en te laten zien en horen waar je voor staat.
Je tuin in orde te maken met mooie planten en plannen. De narcissen bloeien volop
overal, het is een vrolijk kleurrijk gezicht. Geel is de kleur van blijheid en vrijheid, dat
past ook bij de lente en naar buiten gaan. Met geel in je vaandel wordt je vrolijk
ontvangen en maak je de mensen om je heen makkelijker blij.
Pasen en lente zijn een ijkpunt in het jaar, nieuwe start om je dromen waar te gaan
maken.
We wensen je fijne paasdagen toe.
Tot Anders!
Carla & Luc.

In elke nieuwsbrief vind je een nieuwtje over de komende
zomerweken.
Guido zal ook deze zomer weer TAO cursus en workshops
geven. ‘Tijdens de cursus bij Vakantie Anders werken we aan de
gezondheid van ons lichaam en geest door de natuur in te schakelen. De
vijf traditionele elementen uit de Chinese gezondheidsleer –metaal,
water, hout, vuur en aarde- gaan we opzoeken en inzetten voor heling
en vitalisering van onze organen. En niet te vergeten de –misschien wel
meest effectieve meditatie uit de taoïstische traditie- innerlijke glimlach. Een heel
lichaam dat van binnen en van buiten glimlacht…dat is pas vakantie! Al met werken we
aan:Meer energie en vitaliteit… Sterker mentaal en emotioneel evenwicht… Meer
ontspanning en uitbreiding van zelfbewustzijn…’

Wil je meer lezen over workshops en cursussen in de zomerweken?
Workshops om elkaar en jezelf te ontmoeten?
Om in verbinding te zijn met elkaar?
Om te ontdekken, ontwikkelen en ontspannen....heerlijk in je vakantie.
Tipi's
Tipi’s zijn 'indianen' tenten die heerlijk ruim zijn.
We hebben grote tipi’s voor het kampvuur of voor
workshops en een voor het kinderprogramma.
En we hebben kleinere tipi’s om in te overnachten.
Heerlijk buiten met echt contact met de natuur. Een
tipi is voor de avonturiers die ervan houden om met
de elementen van de natuur te zijn. Bij mooie en droog weer is een tipi geweldig ruim,
droog en koel. Een tipi heeft een muts bovenop de palen. Dat ziet er mooi uit en heeft
de functie van een dak. Bij regen kan er langs de palen wat regen naar beneden sijpelen
en is het verstandig om een vuurtje te stoken om het droog en warm te houden. Dat
vuurtje is heel romantisch, in een vuurkorf in het midden van de tipi op de grond en je
kunt er met elkaar omheen zitten om van het vuur te genieten en warm te blijven.
Overnachten in een tipi is een avontuur om nooit meer te vergeten.
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
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.
Alles is liefde
Op onze site vind je telkens weer nieuwe blogs over
uiteenlopendeVakantieAnders onderwerpen.
We bieden ook een podium aan gastblogschrijvers. Is het
iets voor jou? Laat het ons weten, stuur je reactie in antwoord op deze nieuwsbrief.

Kinderteam en vrijwilligers
In de zomerweken hebben we plaats voor vrijwilligers die het leuk vinden om mee te
doen en actief te helpen achter de schermen of in de horeca, bar of keuken.
En we hebben nog plaats voor mensen die het leuk vinden om actief te zijn in het
kinderteam.
Is het iets voor jou? Laat het ons weten.
Stuur je reactie in een reply op deze nieuwsbrief.

Agenda VakantieAnders 2018

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
Zomerweek 04 – 11 augustus
Zomerweek 11 – 18 augustus
Zomerweek 18 – 25 augustus
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je interesse hebt getoond in de activiteiten van
VakantieAnders.
kan via de link hieronder.

