
 

  

   

    

Hoi ,  
 
Vriendschappen maken het leven nog leuker! Vind jij dat ook? 
Vriendschappen zijn er in alle soorten en maten. Met de een ga je lekker op stap, 
met de ander kun je diepe gesprekken voeren en met nog een ander beleef je 
spannende avonturen. Elke vriendschap heeft zijn eigen plezier en voordelen. 
Herken jij deze 9 pijlers in een vriendschap? 
 
-        De ander heeft het goed met je voor, hij of zij gunt jou de mooie dingen van 
het leven en jouw successen. 
-        Je voelt je veilig bij die ander, het is vertrouwd om bij elkaar te zijn 
-        Je bent eerlijk tegen elkaar, je kunt met de ander moeilijke situaties op een 
positieve manier bespreken 
-        Je kunt eindeloos en onbedaarlijk lachen met die ander, heerlijk genieten en 
met alle humor de wereld weer aankunnen. 
-        Samen genieten van een mooie film, voorstelling, sportwedstrijd of een 
concert 
-        Een vriendschap kan handig zijn om iets voor elkaar te betekenen, samen 
klussen of op elkaars kinderen passen bijvoorbeeld. 
-        Nieuwe ontdekkingen samen doen en elkaar stimuleren in een persoonlijke 
ontwikkeling 
-        Elkaar’s onaardigheden kennen en accepteren, weten dat de ander chagerijnig 
wordt van dit of niet goed kan omgaan met dat.  
-        Je bent graag bij elkaar, het is fijn om samen te zijn zonder dat je meteen iets 
moet doen. Gewoon omdat je om de ander geeft en graag in zijn/haar nabijheid 
bent.  
 
Natuurlijk vinden we het erg leuk dat er veel vriendschappen bij onze zomerweken 
ontstaan. 
Deze week hebben we speciale en zeer aantrekkelijke acties om ook mee te doen 
aan een zomerweek. Zowel voor jou als nieuwe zomerwekengast en voor jou die al 
eerder is geweest. Lees hieronder meer over die jubileum cadeautjes! 
 

 

 

Tot Anders! 
Carla & Luc. 

 

 



 

 

      25 jaar is Zilver 

 

Boek nu de jubileum zomerweek en ontvang een  
fraai cadeau! 
 
Doe mee voor de prijs van jou eerste 
zomerweek! 
 
Er zijn 25 plaatsen in deze actie, dus wie het eerst 
komt.... 
Deze Zilver  actie loopt slechts èèn week. 
Lees hier meer 

 

 

 

De eerste keer?! 

 

Dompel je onder in een warm bad van aandacht, 
workshops, plezier en ontspanning. Beleef een 
zomerweek! 

 
Lees hier de actie voor jou as je voor de eerste keer 
naar een zomerweek toe komt. 

 

 

 

In elke nieuwsbrief vind je een nieuwtje over 

de komende zomerweken. 

 
Feng Shui leert welke invloeden vormgeving en 
inrichting hebben op het welzijn en geluk van de mens 
en hoe negatieve energie veranderd kan worden in 
positieve energie en hoe je positieve energie kan 
versterken.  
 

Melinda de Hond geeft deze zomer een cursus  waarin je aan de slag gaat om de Chi 
stroming van je huis te verbeteren. Je gaat de elementen voelen en ervaren en zodat 
je deze daarna goed kan inzetten in je huis.  
 

  

 

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. 
 

 

 

Rugmassage en ademworkshop in èèn weekend! 

In het massage weekend van 11-13 mei staan er veel 
rug massages op het programma. De koning van de 
massage, altijd weer fijn om te ontvangen. Aanrakingen 
op je rug zijn prettig omdat het je een gevoel van gezien 
worden en ondersteuning geeft. Massage doet daar nog 
een schepje bovenop. 

https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=47A89A1A266
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=47A89A1A267
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=47A89A1A267
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=47A89A1A259


 
 

NIEUW in dit weekend is de ademworkshop! 
Wordt een nog betere masseur en zet je adem in om de ontspanning in jezelf te 
voelen en  je massage nog meer af te stemmen op je maatje. We hebben er leuke 
en uitdagende oefeningen voor. 
Grijp je kans en doe mee!  Ook heel geschikt als je aan het begin van het masseren staat. 

 

 

 

 

Agenda VakantieAnders 2018 

 
 

AndersWandelen 29 april 

 

Mazzaze weekend 11 -13 mei 

 

Anderswandelen 3 juni 

 

Aanwezig op Yoga festival Amersfoort  16 juni 

 
Aanwezig op het inspiratiefestival Amersfoort 24 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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