
 

  

 
Verhalen hebben we allemaal, elke dag is er wel iets wat een verhaal waard is. Het ene verhaal vertel je aan je partner en 
het andere verhaal aan je vriendin, buurvrouw of je sportmaatje. Je relatie met die persoon bepaalt welk verhaal je vertelt. 
Je kunt elk verhaal op verschillende manieren vertellen, kort en to-the- point of wat smeuïger. Met meer of minder details 
en de ene keer iets persoonlijker dan de andere keer. 
Openhartige verhalen beklijven beter, zeker als het iets is wat indruk maakt en raakt. Het verhaal van de verteller kan de 
luisteraar raken omdat het iets triggert. Dat maakt een contact persoonlijk, voor dat moment of voor langere tijd. 
 
Verhalen vertellen geeft contact 
In ontmoetingen delen we verhalen over iets wat je bezighoudt. Groot of klein en de moeite waard om te delen. Het geeft 
verbinding en het gaat ergens over. Tijdens het eten, een wandeling of bij het kampvuur zijn er veel verhalen uit te 
wisselen. Je leert iemand beetje beter kennen als je iets van jezelf laat zien. Het kan het begin van een vriendschap zijn. 
Hechte vriendschappen maken ons gelukkig. 
 
Vertel in je vakantie eens iets over wat jou van binnen echt bezig houdt, waar jij wakker van ligt of waar je juist super blij 
van wordt. Wat je wens is, waar je van droomt en hoe je dat voor elkaar krijgt. 
Wij horen jouw verhalen graag! 

  

In de onze zomerweken zijn er workshops verhalen vertellen, lees er hieronder meer over. 
 
Warme Andersgroet, 
Carla & Luc 
 
 

  

Klik hier om meer te lezen over de zomerweken  

 

 

 

De jubileum zomerweken 

 
 

zijn van 14 - 21 juli en van 21-28 juli. 
 
 

Met veel verschillende workshops zoals djembe, Tao, sjamanisme, NLP, Yoga, massage,  
familieopstellingen, theatersport,   meditatie, godinnenavonden, natuurbelevingen, feng shui,  

dreamtime healing, dans, verhalen vertellen, innerlijke familie, muziek, zang en   dans! 
 
 

Met rituelen en kampvuur, met gezonde maaltijden en veel natuur. 
Om de ontmoetingen, de verbindingen op en top te beleven. 

 

De zomerweken gaan ook daarna nog door tot en met zaterdag 25 augustus. 
In alle weken zijn er ook ontmoetingen, verbindingen en workshops om in je vakantie van te genieten. 

 
 

  

https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=64A124A9A373
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=64A124A9A373


 

 
 
 
 

Kamperen 

Natuur 
Ontmoeten 
Genieten 

Workshops 
Kinderprogramma 

Dans 
Massage 
Kampvuur 

Muziek 
Lekker en gezond eten 

Samen zijn 
Beleven 

 
Je bent goed zoals je bent…  

 
 

  

 
Elke week is er een kinderprogramma. 
Alle kinderen zijn welkom om daar aan mee te doen. Lekker buiten zijn, ontdekken, ontmoeten en spelen met de natuur, 
water en andere kinderen. Expressie, creatief en uitdagend. 
 
Elke week is er ook een kinderteam. 
Om samen met alle kinderen een leuke tijd te hebben. 
Er zijn nog plaatsen in het kinderteam! 
Ben je enthousiast, 19 jaar of ouder, vind je het leuk om met kinderen samen te zijn en activiteiten te 
ondernemen?    Meld je dan bij ons aan.  
En wie weet heb jij dan ook hele leuke weken in een prachtige omgeving waar jij en de kinderen samen gewaardeerd en 
gerespecteerd worden. 
 

   

Vertel eens… . 
 
Iedereen heeft na deze vraag wel eens een verhaal verteld.  Verhalen vertellen zit 
mensen in het bloed. En iedereen kan vertellen voor een (klein) publiek.  Christine 
Torsius is enthousiast over verhalen vertellen, ze neemt je deze zomer graag erin mee. 
'In de minicursus (workshop) krijg je handvatten voor het kleine beetje lef dat daarvoor 
nodig is. Ieder mens heeft een heel scala aan ‘gereedschappen’. En ik laat oefenen 
met een paar daar van met bestaande verhalen en in groepsverband. Iedereen zal iets 
anders laten zien. Ontzettend leuk en leerzaam dus en zeker ook genieten.' 
Dus aarzel niet en laat je(zelf) verrassen.  
 
 
 
 

  

 

Blogs 
 
Elke week is er een nieuw blog op onze site te lezen! 
Over persoonlijke ervaringen, ontmoetingen, vakantie, 
ontspanning, inzichten,geluk  en veel meer andere leuke zaken 
om te lezen. 
 
Verbinding in een zomerweek is een voorbeeld ervan. 

  

https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=64A124A9A375
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=64A124A9A384
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=64A124A9A383


 

   

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensregistratie (AVG) hebben wij onze deelname 

voorwaarden, verblijfsvoorwaarden en privacy policy een update gegeven. Ook op onze site 

kun je het vinden om te lezen. 
 

 

 
 
3 juni  2018    VakantieAnders 
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