
Nieuwsbrief  over 
de locatie van de zomerweken 2018, 

workshops, cursus innerlijke familie, blogs 
oproep voor enthousiaste mensen voor het kinderteam! 

 

 

 

  
   

 
 

 

  

Hoi  
 
Deze zomer gaan we weer 6 mooie vakantieweken beleven en jij kan en mag erbij zijn! 
 
De zomerweken vinden dit jaar plaats bij camping Spineuse waar wij een eigen deel hebben. Een 
mooie plek midden in het groen in de regio van Bastogne. Grenzend aan het bos met rust, een 
riviertje, zwembad, tennisbanen, speelvelden met speeltoestellen, een eilandje en een visvijver.  
 
Onze tenten, tipi’s, pipowagens en pagode tenten staan weer klaar zodat we er weer helemaal op en 
top van kunnen genieten! We maken gebruik van de nette sanitaire voorzieningen van de camping zelf 
en op woensdag kan ieder die dat wilt lekker gaan eten in het restaurant op de camping. 
In sommige weken is er nog een pipowagen of tipi vrij.  
 
Nieuw dit jaar zijn de kleine tipitenten die je kunt huren om in te overnachten. Het zijn mooie tentjes 
waar je lekker je eigen warme plekje kunt maken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de grote, 
stoere, orginele traditionele tipi’s, waar je een vuurtje in kunt stoken. Deze zijn wat avontuurlijker. 
Ook nieuw dit jaar is de verbeterde ophaal service van station Libramont. Dat heeft een goede 
treinverbinding met Nederland. 
 
Het workshop programma is zeer gevarieerd dit jaar.  
In elke week is er iets bijzonders en elke week is weer anders. Massage, familieopstellingen, 
dreamtime healing, dans, meditatie, acrobatiek, mandala tekenen en yoga is er elke week. Dat wordt 
elke week weer anders aangevuld met meer zoals djembé, theatersport, Yin Yoga, Hara-O-yoga, 
natuurbelevingswandelingen, klankreizen, medicijnwiel, werken met de elementen, innerlijke familie, 
verhalen vertellen, godinnenavonden, NLP, bachbloesem, panthoum schrijven en meer. De workshops 
en cursussen zijn er volop. 
 
Het allerbelangrijkste is echter het ontmoeten, van jezelf en de ander. In verbinding zijn met elkaar.  
Op die manier de wereld en jezelf weer mooier maken! 
 
 
  

 
Andersgroet, 
Carla & Luc 
 
 

 

  



Klik hier om meer te lezen over de zomerweken 

 

 

 
De zomerweken 

zijn van 14 tot en met 25 augustus. 
Zes weken lang! 

 
 

Met veel verschillende workshops zoals djembe, Tao, Yoga, massage, familieopstellingen, 
theatersport,   meditatie, godinnenavonden, natuurbelevingen, feng shui, dreamtime healing, dans, 
verhalen vertellen, innerlijke familie, beeldhouwen, NLP, klankreis, mindfulwalking, de 4 elementen, 

numerologie, reiki mandala tekenen, muziek, zang en dans! 
 
 

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

 
 

  

 

 

 
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. 
 

  

 
VakantieAnders  

is erbij op het 
Yoga festival 16 juni 

en  
Inspiratiefestival 24 juni 

in Amersfoort. 
 

Er staan 2 van onze tipi's en er zijn veel leuke en verschillende activiteiten te doen, beleven en 
ervaren. 

 

  

 
 

https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=71A137A9A408
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=71A137A9A408
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=71A137A9A410
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=71A137A9A413
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=71A137A9A414


Wat weet jij van jouw innerlijke familie? 
 
Welke rol heeft het meisje, jongetje, de moeder en de vader in jou?  
Welke eigenschappen van ieder heb jij en hoe kunnen die jou 
helpen op bepaalde momenten? 
 
De innerlijke familie is een model dat je helpt jezelf en anderen 
beter te begrijpen. Als je aan de slag gaat met jouw innerlijke familie 
ga je zien, begrijpen en waarderen hoe mensen in elkaar zitten. Dit 

begrip maakt het makkelijke om verschillen te overbruggen en samen te werken. Je leert jezelf beter 
kennen en kunt zo leren putten uit een ruimer repertoire aan eigen kwaliteiten en mogelijkheden. 
 
Marina Wakker geeft deze boeiende cursus in de zomerweek van 11-18 augustus. 
Lees er hier nog veel meer over. 
 
 
 
 
  

Volgende week meer nieuws over 
het maken van een medicijnwiel, yinyoga, natuurbeleving, 

de 4 elementen, nlp, reiki.... 
er staat veel op stapel voor fantastische zomerweken. 

 

  

Nieuw blog 
 
 

Hoe Rudolf buiten in zijn comfortzone ging 
 

Over Rudolf die een week lang rust wilde nemen en aan zijn boek wilde werken. Hoe hij de verleiding 
van de workshops niet heeft kunnen weerstaan en heeft genoten buiten zijn comfortzone! "het is een 
week die ik ga koesteren". 

 

  

 
 

 

 

 
 

15 juni 2018    VakantieAnders 
 
 
 

 

 

 

https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=71A137A9A416
https://vakantieanders.activehosted.com/lt.php?notrack=1&notrack=1&s=5a0b94903df7b4cf73dd58253fba58ef&i=71A137A9A415

