Vrijheid met de feestdagen, workshops, ontmoetingen en genieten!

Hoi,
De feestdagen komen nu heel dichtbij. De straten en huizen zijn mooi versierd met lichtjes en er is
een dun laagje sneeuw gevallen.
Bij onze events voor kerst en oud&nieuw zijn er naast de mooie ontmoetingen, warme verbindingen
en gezellige maaltijden ook workshops te beleven. Verderop in deze brief vind je er meer over.
In de afgelopen week was er de dag van mensenrechten. Vrijheid is een hoog goed waarin we
kunnen leven op een manier zoals we ons eigen leven vorm willen geven. Voor je mening uitkomen
en belangen van een doel waar jij voor staat, behartigen is een vorm van vrijheid. Op teveel plaatsen
in de wereld worden mensenrechten geschonden. Met de jaarlijkse actie Write for Rihgts worden er
handmatig brieven geschreven die invloed hebben op de vrijheid van mensen die in gevaar zijn. En
het werkt, er zijn al veel mensen die hun vrijheid terug gekregen hebben. Wij van VakantieAnders
waren er ook bij, met een groepje hebben we samen geschreven om ons steentje bij te dragen.
Omdat wij vrijheid ook belangrijk vinden.

Warme AndersGroet
Carla & Luc

Drie events op een rij
Kerst

23 - 27 december

Massage dagen
Oud en Nieuw festival

28 - 30 december
30 december - 1 januari 2019.

Je kunt aan èèn, twee of drie evenementen meedoen.
Bij elk event zijn en mooie ontmoetingen met gelijkgestemden, warme verbindingen, gezelligheid en
(h)eerlijk eten.
En natuurlijk workshops om aan mee te doen zoals jij daar zin in hebt.
Wil je er ook bij zijn? Meld je aan en kom genieten van deze fijne dagen.
Meld je hier aan voor het Kerst event, de massage dagen of het OudenNieuw festival

Er is alle vrijheid in de keuze van de workshops die je wilt volgen
Ter plekke kies je waar je zin in hebt.
Elke workshop is bijzonder, elke workshop brengt je iets.

Wil je kennismaken of je verder verdiepen in de Vedische kookkunst,
dan is de (h)eerlijk koken echt iets voor jou. In het Kerst event geeft Rada
Meursing deze workshop waarbij je samen gerechten gaat bereiden.

Welke wensen heb jij voor 2019? Wat wil jij graag realiseren? Waar wil jij
jouw tijd aan besteden in het nieuwe jaar?
In de workshop Geef 2019 een beeld ga je er mee aan de slag.
Er ontstaat iets wat bij jou past en waar jij zin in hebt!

Vuur verbindt, geeft warmte en energie.
Vuur is ook vernietigend en creatief.
Vuur is uitdagend.
Met kerst gaan we Om het vuur om stil te staan bij wat er is en
inspireren we elkaar. Met OudenNieuw is er ons oudejaarsritueel buiten
met drum, zang en vuur. Om het oude jaar met elkaar af te sluiten.
Op de site vind je meer info over de workshops. Dreamtime healing, dansmeditatie, massage, familie
opstelingen, panthoum schrijven, djembe, wandeling en meer.....

Blog

Oud en Nieuw, maar dan Anders

Al jaren hik ik tegen het fenomeen ‘oud en nieuw’ aan. Geforceerd vrolijk
en blij zijn, terwijl ik dat niet voel. Het zal en moet een gezellig feestje
worden want het is tenslotte oudejaarsavond. Meestal voel ik me hier
helemaal niet blij en gezellig onder. Ik zit de avond uit, wens iedereen een nietszeggend ’zalig
nieuwjaar’ en ben blij als het hele verplichte nummertje weer voorbij is. 2017 was voor mij een jaar
van verandering. Veel pijn en verdriet heb ik gehad, maar ook kwamen er veel mooie nieuwe dingen
op mijn pad. Langzaam ontstaat er ruimte voor vernieuwing. Toen ik ‘Oud en Nieuw anders’ tegen
kwam op facebook, besloot ik het dit jaar eens anders aan te pakken. Lees meer

Masseren
In de massage weekenden van Mazzaze leren de deelnemers
masseren.
Met tijd, aandacht, uitleg, doen en ondergaan, bewust
massages geven en ontvangen. De weekenden zijn heel fijn
omdat je in een flow zit om samen met andere massage
liefhebbers helemaal in de massages te duiken en er optimaal
van te kunnen genieten. Hoe fijn is dat.
Je kunt een keer deelnemen aan die weekenden, leren en genieten van de aanrakingen en de sfeer.
Je kunt ook de opleiding volgen waarbij je goed leert masseren. In jouw tempo, om te oefenen, te
ontdekken en je eigen persoonlijke ontwikkeltraject te volgen.
Als je interesse hebt in massage en het je jezelf gunt om er meer mee te doen dan is een weekend
heel geschikt voor je. Je bent van harte welkom om er een keer bij te zijn.
Data
25- 27 januari 2019
8-10 maart
zie verder in de agenda onderaan.

De zomerweken van 2019
zijn er van 13 juli tot en met 24
augustus.
Zes weken lang!
Elke week weer anders, elke week mooie
ontmoetingen, lekker buiten,
uitdagende en ontspannende workshops
en elke week een kinderprogramma!
Je kunt nu al boeken als je zeker wilt zijn
van een pipowagen of tipi voor je
overnachtingen.

Agenda
23-27 decemberKerstAnders
28 - 30 december Massage dag
30 dec - 1 januari 2019 Oud en NieuwAnders
20 januari Nieuwjaarsreceptie
25-27 januari 2019 Mazzaze massage weekend
8 - 10 maart Mazzaze massage weekend
10 -12 mei Mazzaze massage weekend
7 - 10 juni Pinksterweekend in de Ardennen
13 juli - 24 augustus Zomerweken in de Ardennen
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