
• Met gelijkgestemden jezelf opladen
• Ontspannen in een natuurlijke omgeving
• Honderden inspirerende workshops en activiteiten
• Alleen, samen, met of zonder kinderen
• Nieuwe mensen ontmoeten en uitwisselen

VakantieAnders  
Festival 2012
  Inspirerend en natuurlijk samen ontspannen

8 weken 
van 30 juni t/m  25 augustus 2012

• Met gelijkgestemden jezelf opladen
• Ontspannen in een natuurlijke omgeving
• Honderden inspirerende workshops en activiteiten
• Alleen, samen, met of zonder kinderen
• Nieuwe mensen ontmoeten en uitwisselen



Al 19 jaar organiseert Vakantie
Anders in de Belgische Ardennen nabij 
Malmedy (ca 240 km van Utrecht) 
jaarlijks 8 vakantieweken in de natuur.
In tipi’s, blokhutten of met eigen 
kampeeruitrusting zijn daar wekelijks 
zo’n 80 à 150 mensen om zich op te 
laden. In een ontspannen omgeving 
van de Ardense natuur genieten 
ze van het samenzijn met nieuwe 
mensen, inspirerende workshops en 
cursussen, en tal van festivalactivi
teiten.
Een tijd voor ontspanning voor jong 
en oud. Kinderen, gezinnen, singles 
vinden er een ruime keuze aan activi
teiten voor een fantastische vakantie 
van één of meer weken.

Op je eerste ochtend sta op in je 
gehuurde tipi of meegebrachte eigen 
tent, en half slaperig begin je aan 
de yogales terwijl anderen op één 
oor blijven. Na de reisdag gisteren 
in je auto – anderen kwamen met 
openbaar vervoer en werden van het 
station gehaald – ben je wel toe aan 
wat lichaamsbeweging.
Na het gezellige en gezamen-
lijke ontbijt volg je ontspannen een 
cursus. Je verbaast je over wat je 
ontdekt van jezelf en anderen.
Na de lunch, eventueel een wande-
lingetje en altijd met leuke gesprek-
ken, volg je een korte workshop. 

Anderen gaan die middag wandelen, 
paardrijden of kiezen een van de 
andere vele activiteiten. Je neemt je 
voor daar morgen ’s naar te kijken.
Tijdens het gezamenlijke avondeten 
had je een goed gesprek waarbij veel 
werd gelachen. Het  avondprogram-
ma zal van dag tot dag verschillen: 
de ene keer een dans- en swing-
avond, dan weer een inspirerende 
workshop.
Gezellig borrel je na met je nieuwe 
vrienden, tot in de kleine uurtjes 
nagenietend van je ervaringen. 

De activiteiten worden door 
VakantieAnders georganiseerd in 
samenwerking met cocreators, 
deskundigen op hun gebied. Behalve 
de aankomst en vertrekdag, alsmede 
de ‘vrije’ woensdag, zijn er dagelijkse 
workshops en cursussen, kinderop
vang en andere activiteiten.
Onze missie is het bij elkaar brengen 
van mensen, mensen die open
staan voor persoonlijke activiteiten, 
ontwikkelingen en ontmoeting. 
Jezelf ontmoeten in ongedwongen 
contacten, persoonlijke ontwikkeling, 
meedoen aan wat je wilt en heerlijk 
ontspannen… 
Veel wordt er gedeeld met anderen 
in warmte, aandacht, improvisatie 
en natuur. Vriendschappen, liefde en 
relaties kunnen hier zomaar spontaan 

ontstaan. Zowel privé als op zakelijk 
vlak.
Dagelijks is er een mix van work
shops, cursussen, activiteiten en 
ontmoetingen waaraan je kan 
deelnemen. Denk aan yoga, mas
sage, familieopstellingen, enneagram, 
bodymind/lichaamswerk, dans, schil
deren, kampvuur en veel meer…  
Creatie, inspiratie, expressie, contac
ten met gelijkgestemden en ontspan
ning staan centraal.

Nieuw: themaweken Nieuw dit 
jaar is dat de festivalweken ook eigen 
thema’s hebben gekregen. In zo’n 
week zijn er extra workshops en 
activiteiten die bij dit thema aanslui
ten: Change, Lorelei, Heartfulness, 
Indigo, Geluk, Passie, Verbinding en 
Bodymindfulness. De eerste drie we
ken – 30 juni tm 21 juli) worden dit 
jaar samen met het blad Koorddanser 
verzorgd. 

Waarom veel mensen terug
komen? De rust, de verbinding, de 
sfeer, de leuke mensen die je er ont
moet, de natuur en de inspiratie in  
de activiteiten en bijeenkomsten.
VakantieAnders, je moet het mee
maken!

Tot Anders, Luc & Carla 
Organisatie VakantieAnders

VakantieAnders Festival: 
waar je helemaal jezelf kan zijn…  … met jezelf én anderen!

Hoe is VakantieAnders

VakantieAnders Festival: 
waar je helemaal jezelf kan zijn…  … met jezelf én anderen!



Voor wie?
•  Volwassenen, alleen of samen,  

met of zonder kinderen 
•  Jong en oud: van 0 tot 80 jaar
•  Voor wie zin heeft in een ‘andere 

vakantie’ en houdt van (nieuwe) 
contacten en activiteiten op vakantie

•  Voor (1)ouders met kinderen (eigen 
kampeerterrein)

•  Voor wie samen wil zijn in vrijheid
• Voor natuurliefhebbers
•  De wereld van 30 & 40ers, ge

middeld tussen de 25 en 55 jaar
•  Voor wie alleen komt en toch ook 

graag samen is
•  Voor wie samen komt en ook je  

eigen dingen wil doen
•  Voor ouder én kind, met tijd en  

aandacht voor jezelf én elkaar
•  Voor wie ‘s niet wil koken en wel 

van heerlijke en gezonde maaltijden 
wil genieten

•  Voor wie gelijkgestemden wil  
ontmoeten

•  Voor wie diepgang en interesse 
voor de wereld en eigen innerlijk 
weet te waarderen.

Co-creators: de docenten 
en workshopgevers
Heb je vaardigheden in het geven van 
workshops of cursussen? Dan is dit 
festival ideaal om dat te delen met 
anderen of je kennis en ervaring uit  
te wisselen met vakgenoten. 

Word dan cocreator van het  
VakantieAnders Festival.

Docenten en workshopgevers, de 
cocreators, combineren hun vakan
tie met het ontspannen delen van 
hun eigen inbreng op het festival. 
Deelnemers laten genieten en ken
nismaken met wat je zelf graag deelt 
met anderen om mensen te inspireren 
en ze te helpen zich te verdiepen in 
zichzelf en anderen.
Cocreators kunnen zich aanmel
den per email bij de organisatie en 
genieten een korting op de deel
namekosten. 

Lijkt het je leuk om op een andere 
manier bij te dragen aan het aan het 
VakantieAnders Festival? Denk dan 
eens aan een ondersteunde taak op 
het festival, variërend van bar tot 
keukenfaciliteiten of  kinderopvang 
of programma. Informeer ernaar per 
email: info@vakantieanders.nl.

VakantieAnders Festival in één oogopslag

Nieuw in 2012
Extra themabijeenkomsten

Basisprogramma: Iedere week 
heeft een vast aanbod van activi
teiten: yoga, djembé, opstellingen, 
massage, meditatievormen, paardrij
den, kampvuur, schilderen, tekenen, 
zang & dans, kajakken, kindercrèche 
en programma (behalve week 1). 
Zie verderop wie deze activiteiten 
verzorgt.
Dagprogramma: in grote lijnen:
•  Deelname in vrijheid, meedoen aan 

dat wat je wilt.
•  Dagelijks in de vroege ochtend en 

voor het ontbijt al yoga of andere 
‘opstartactiviteiten’ voor de geïnte
resseerden. 

•  Op het ochtendprogramma staan 
onder meer de themabijeenkom
sten en cursussen. Cursussen kun

nen over meerdere dagen lopen. 
•  In de middag voor en na de theepau

ze wordt er een brede variëteit aan 
activiteiten en workshops verzorgd.

•  In de avond kun je ook allerlei 
activiteiten verwachten waaraan je 
mee kan doen.

•  Woensdag is er geen programma, 
de zogeheten ‘vrije’ dag. 

•  Op de donderdagmiddag is er een 
‘markt’: iedere deelnemer kan zijn 
eigen consult, product of andere 
dienst aan de andere deelnemers 
aanbieden.

•  Verder: wekelijks bbq, Bonte 
Avond.

•  De kinderprogramma’s lopen 
parallel aan het volwassenenpro
gramma.

•  Je bent vrij om mee te doen aan 
dat wat je wilt. Alles mag, niks 
hoeft.

•  Op de aankomst (va 14.00 uur) 
en vertrekzaterdagen zijn er geen 
workshops.

Themabijeenkomsten: deze va
riëren per week. Voor deze bijeen
komsten zijn speciale docenten als 
cocreator aangezocht, afhankelijk 
van het weekthema
Bovenop het bekende festivalpro
gramma van de zomerweken in de 
Ardennen hebben we elke week een 
extra thema met bijzondere extra 
workshops, activiteiten of cursus. 
Iedere week dus heel veel keuze om 
aan mee te doen.

yoga
massage
familie  
  opstelling
bodymind
schilderen
tekenen
mandala’s
yort  
meditatie
mindfulness
djembé 
toneel/drama
zang
dans
percussie
haptonomie

tarot
nlp/”ei kwijt”
astrologie
chakra’s
handlezen
verbinding
kampvuur 
paardrijden
survival
boogschieten
kajakken
crèche
kinder
  programma’s
cursussen
en veel andere
…enzovoort… 

Wekelijks keus uit:



* = Houd de site www.VakantieAnders.nl in de gaten voor het meest  
recente overzicht van programmaonderdelen en co-creators.

Op het aanvullende thema
programma Change staan  
onder meer*:

Uiteraard: Djembé (Amara Diabate), 
familieopstellingen (Luc Uiterwijk), 
bodymind (Ewald Guiaux),  man-
dala’s (Carla Pleijers), meditatie 
(Ewald Wagenaar), yoga, kampvuur, 
mindfulness, dans, NLP, astrologie, 
mantra’s en meer.

Trudy 
van Bochove 

(crisis en bedrijfs
counsellor, senior 

trainer, individueel systemisch 
therapeut, NLP master en au
teur van verschillende trainingen 
en opleidingen): de vijfdaagse 
ochtendtraining Goed Trainer
schap. Voor zelfstandigen die 
zichzelf en andere trainers willen 
verkennen, zich willen inspireren 
en willen leren. Deelname aan 
dit programma vergroot je pro
fessionaliteit, haalt je uit je com
fortzone en stelt je in staat om 
je op een andere manier te pre
senteren. Ook deze training is 
geschikt voor therapeuten, coa
ches en andere professionals. 
Tijdens deze traindetrainer 
leer je in 5 dagdelen een gede
gen basis voor het trainerschap 
en na deze training ben je in 
staat om een goede training 
neer te zetten. 
Meer info: www.probalanza.nl.

Trudy 
van Bochove 

(crisis
counsellor, senior 

Marguerite 
Evenaar 
(adviseur): Mar

guerite zal de 
workshop Onderne

mende Inspiratie geven. 
Voor ondernemende mensen die 
graag willen werken op een crea
tieve en stimulerende manier die 
zowel hun omgeving als henzelf 
inspireert. De kern van de work
shop steunt op de vijf pilaren 
van wat wel eens authentiek on
dernemerschap wordt genoemd. 
We doorbreken de traditionele 
ondernemersstigma’s en maken 
zo ruimte voor persoonlijk en za
kelijke groei. We gaan duidelijk 
samen aan de slag en de invul
ling wordt mede bepaald door 
wat jullie zelf aandragen. Voor 
iedereen die nog dromen heeft, 
aan het denken is en ook voor 
diegene die al onderneemt op 
welke wijze dan ook. 
Meer info over Marguerite: 
www.evenaarenpartners.net.

Willem Jan van de Wetering 
(Enneagram College): geeft een Workshop Enneagram. Te
vens verzorgt hij de Cursus Presenteren voor Groepen. Zeer 

leerzaam voor wie in zijn professionele functie hiermee te ma
ken heeft. Meer: www.enneagramcollege.nl.

Ewald 
Wagenaar 

(uitgever Koord
danser en bedrijfs

adviseur): Cursus Com
mercie voor Spirituelen. Voor 
kleine zelfstandigen, spirituele 
ondernemers, coaches, zzp’ers 
en therapeuten die zoeken naar 
resultaatgerichte manieren om 
hun diensten onder de aan
dacht te brengen. 
Verder: workshops Persoonlijk 
Leiderschap en de Essentie van 
Marketing en Management. 
Iedere deelnemer gaat met een 
concreet en praktisch plan naar 
huis. Meer: www.kd.nl.

Marguerite 
Evenaar 
(adviseur): Mar

guerite zal de 
workshop Onderne

Willem Jan van de Wetering 
(Enneagram College): geeft een Workshop Enneagram. Te
vens verzorgt hij de Cursus Presenteren voor Groepen. Zeer 

leerzaam voor wie in zijn professionele functie hiermee te ma
ken heeft. Meer: www.enneagramcollege.nl.

Ewald 
Wagenaar 

(uitgever Koord
danser en bedrijfs

De start is de VakantieAndersweek van het thema Change met daarin de cursus 
Traindetrainer.
Een unieke gelegenheid om vakantie en verandering te combineren. Voor onder
nemende mensen die graag zichzelf willen vertrouwen, zakelijk en privé. Ben je 
zzp’er, single of ben je in welke omstandigheid of leeftijdsgroep dan ook en wil je 
een verandering teweeg brengen? Bij jezelf? Of in je werk? Laat je inspireren en 
op weg helpen. En dat samen met anderen.
Hier kun je dat zelf aansturen! Kom met je eigen initiatieven en ideeën lekker 
sparren, feedback ontvangen, feedback geven, tips en trucs leren en vooral 
ervaren hoe jij als persoon waarmee wil samensmelten. Een echte smeltkroes met 
veel resultaat.

Thema Change (in week 1, 30 juni - 7 juli)
met als extra een train-de-trainer programma i.s.m. het blad Koorddanser

Reserveer nu: www.vakantieanders.nl



* = Houd de site www.VakantieAnders.nl in de gaten voor het meest recente overzicht van programmaonderdelen en co-creators.

Op het aanvullende thema
programma Lorelei menu staan 
onder meer*:

Uiteraard: Djembé (Amara Diabate),  
familieopstellingen (Luc Uiterwijk), 
bodymind (Ewald Guiaux),  manda-
la’s (Carla Pleijers), chi neng qigong 
(Rosanne Verstappen), meditatie 
(Ewald Wagenaar), kampvuur, 
mindfulness, dans, NLP, astrologie, 
mantra’s en meer.

Ewald 
Wagenaar 

verzorgt die week 
onder meer een spe

ciale zangworkshop Zingen 
Zonder Woorden en voor de 
liefhebbers de workshop Sa
men Gospels Zingen. Meer over 
Ewald: www.kd.nl.

Daphne 
de Ridder 
(docent Zang

fabriek). Stem en 
zangworkshops zoals 

Stembevrijding en Mindfull Zin
gen. Meer info over Daphne: 
www.dezangfabriek.nl.

Francien van de Wiel 
(dansdocent en lichaamsgericht therapeute bij Tridance) geeft 
de creatieve stemworkshop Zingend in je Lijf Landen. Meer 

over Francien: www.tridance.nl.

Carla Pleijers 
(massagedocent) 

geeft in deze week 
klankschaalmassa

geworkshops. De tril
lingen van klankschalen hebben 
een zeer bijzonder effect. Je kunt 
de trillingen en mooie intense 
geluiden van de klankschalen 
op allerlei manieren ervaren. Je 
hoort de hoge en lage tonen. 
Op verschillende plaatsen op je 
lichaam kun je een klankschaal 
neerzetten en voelen hoe intens 
de trillingen kunnen zijn en wat 
ze met je kunnen doen!

Is Lorelei een godin of een mythologisch figuur? Ze had in ieder geval een  
goddelijke aantrekkingskracht op de zeelieden die haar nooit onopgemerkt  
voorbij gingen. Haar krachtige en verleidelijke stem en zang brachten de  
varende mannen in een andere koers....
Het weekthema is op haar geïnspireerd: er is bovenop het reguliere programma 
extra aandacht voor zang, dans, muziek en improvisatie. Veel of weinig ervaring, 
je bent welkom!
Neem vooral je eigen muziek 
instrument mee en (blad)muziek  
die je zelf graag speelt!

Thema Lorelei (in week 2, 7 - 14 juli ) 
Week met speciale aandacht voor Stem & Muziek, i.s.m. het blad Koorddanser

Daphne 
de Ridder 
(docent Zang

fabriek). Stem

Francien van de Wiel 
(dansdocent en lichaamsgericht therapeute bij Tridance) geeft 
de creatieve stemworkshop Zingend in je Lijf Landen. Meer 

over Francien: www.tridance.nl.

Reserveer nu: www.vakantieanders.nl



Op het aanvullende thema
programma Heartfulness staan 
onder meer*:

Uiteraard: massage (Carla Pleijers, 
Mazzaze), djembé (Amara Diabate), 
haptonomie (Hannie Leijssen), 
familieopstelling (Luc Uiterwijk), 
bodymind (Ewald Guiaux), mandala’s 
maken (Carla Pleijers), zingen (Ewald 
Wagenaar), meditatie, kampvuur, 
mindfulness, dans, percussie, tarot, 
NLP, astrologie en meer.

Pauline Bruins 
(docent buik
dansen): De cur

sus Buikdans laat 
je kennismaken met 

verschillende buikdansbewegin
gen, isolatietechnieken en dans
combinaties vanuit een aantal 
verschillende buikdansstijlen 
(Egyptisch, Marokkaans en Tri
bal). Pauline neemt je mee in 
het plezier en genieten van het 
dansen met en voor elkaar, de 
lichaamsbeheersing en het –be
wustzijn. Je onderzoekt zowel je 
eigen sierlijkheid als je kracht in 
dans. Iedereen is welkom, jong, 
oud, klein, groot, dik, dun…
Ontdek welke mogelijkheden 
jouw lichaam heeft!

Pauline Bruins 
(docent buik
dansen): De cur

sus Buikdans laat 
je kennismaken met 

Hannie 
Leijssen 
(haptonoom) is al 

meerdere jaren ver
bonden aan Vakantie

Anders en ze geeft workshops 
en cursussen lichaamswerk met 
haptonomie. Naast aanraken 
gaat haptonomie over gevoels
contact en affectieve intermen
selijke relaties. Of als je gevoel 
verstoord raakt, kun je door 
haptonomie weer leren vertrou
wen op je gevoel, bij jezelf ko
men en blijven. 
www.hleijssenhaptonomie.nl

Ewald 
Wagenaar 
(uitgever Koord

danser): Love Me
ditatie om je hart te 

openen. De workshop De Ander 
Echt Ontmoeten, met de één
opéénoefening om in contact 
met anderen open en mindfull 
te blijven. Info: www.kd.nl.

Hannie 
Leijssen 
(haptonoom) is al 

meerdere jaren ver
bonden aan Vakantie

Ewald 
Wagenaar 
(uitgever Koord

danser): Love Me
ditatie om je hart te 

Leven vanuit je hart, de grootste uitdaging in deze tijd. Een week met (h)eerlijke 
aandacht voor de balans tussen je lijf en je hoofd. Hart, liefde, relaties, ver
binding; die staan centraal in de aanvullende themabijeenkomsten, naast het 
reguliere programma. 
Na alle drukte op thuis en werkfront weer even de verbinding met je hart  
ervaren en herstellen. Kom tot jezelf deze week en ervaar hoe het is om te  
voelen wie je bent. 

Thema Heartfulness (in week 3, 14 - 21 juli)
Week met veel aandacht voor hart, liefde en verbinding, i.s.m. het blad Koorddanser

Reserveer nu: www.vakantieanders.nl

* = Houd de site www.VakantieAnders.nl in de gaten voor het meest recente overzicht van programmaonderdelen en co-creators.



Op het aanvullende thema
programma Indigo staan onder 
meer*:

Uiteraard: massage (Carla Pleijers/
Mazzaze), haptonomie (Hannie  
Leijssen), familieopstelling (Luc  
Uiterwijk), bodymind (Ewald  
Guiaux), djembé (Amara Diabate), 
psychognomie (Patrick Wetzels), yoga 
(Irma Groen), meditatie, kampvuur, 
mindfulness, NLP, astrologie, chakra’s 
en meer.

Jorinde 
Boekholt 
(mandalatekena

res). De Cursus 
Mandela Tekenen 

wordt in deze Indigoweek gege
ven door Jorinde. Zij komt voor 
het 3e jaar met energie en bij
zondere momenten haar cursus 
en workshops ‘mandala tekenen’ 
geven. Een mandala is een een
heid in de cirkel met veel uiting 
van emotie en expressie. Jorinde 
laat je kijken naar de natuur en 
leert je mandala’s ontwerpen en 
eindeloos daarmee te variëren. 
Meer info over Jorinde: 
www.Jorinspiration.nl

Margo Ruiter 
(kleurtherapeut bij Kleurgevoel): cursus Kleurenergie en He
ling. Wat doet kleur met je, welke invloed heeft rood, blauw, 

groen of andere kleur op jou? Margo gaat op een helende reis 
door de zeven chakra’s, met elk hun eigen kleurgroep. Elke dag 

worden één of twee kleuren behandeld. Zo doorlopen we het hele systeem 
met behulp van meditatie, yoga en creatieve technieken. Margo Ruiter 
ontwikkelde Zuciinfusions, kleurenthee. Margo geeft een cursus over de 
helende werking van kleur. Energie en kunstzinnige workshops en een 
meditatieve theeceremonie. Meer info over Margo: www.kleurgevoel.nl.

Luc Uiterwijk  
(organisator, familieopsteller): Open en Ontmoet jezelf. Tij
dens deze workshop werken we met het principe van (fami

lie)opstellingenwerk volgens Bert Hellinger. De focus is prag
matisch en gericht op het hier en nu. In de workshop kun je jezelf 

openstellen. Wat heb je nodig om een nieuwe uitdaging aan te gaan, ver
leden los te laten of andere belemmering op te lossen om verder te gaan.
In een opstelling ervaar je heel direct jouw thema en wat je daarin nodig 
hebt. Ieder heeft natuurlijk zijn/haar eigen thema maar het bijzondere is 
dat alle aanwezigen betrokkenheid 
voelen en positief delen in de oplossing.

De energie van een kleur kan je opladen of tot rust brengen. Zo staat de kleur 
indigo voor waarheid en inzicht. Daarom is deze kleurnaam gekozen om het 
aanvullende themaprogramma van deze week te benoemen.
Ontdek deze week de bijzondere krachten van kleuren. Kleur inspireert, leert en 
stimuleert je elke dag weer. Kleuren passen bij stemmingen, kunnen je emoties 
raken en geven sterke associaties.

Thema Indigo (in week 4, 21 - 28 juli)
Leef de kleuren van het leven

* = Houd de site www.VakantieAnders.nl in de gaten voor het meest recente overzicht van programmaonderdelen en co-creators.

Reserveer nu: www.vakantieanders.nl



Op het aanvullende thema
programma Passie! staan  
onder meer*:

Uiteraard: massage (Carla Pleijers, 
Mazzaze), haptonomie (Hannie 
Leijssen), bodymind (Ewald Guiaux), 
dans (Michael Verheijen), improvi-
satietheater (Mathilda van Ameijde), 
familieopstelling (Luc Uiterwijk), 
psychognomie (Patrick Wetzels),  
meditatie, kampvuur, mindfulness, 
NLP, astrologie, chakra’s en meer.

Amara Diabate 
zegt: ‘Musice
ren doe je met je 

gevoel’. Hij speelt 
djembé en geeft deze 

week een cursus djembé. Tijdens 
de andere zomerweken verzorgt 
Amara djembéworkshops. 
Deze week verzorgt hij deze 
cursus in de ochtenden. 
www.djembeamara.nl

Ronald Cronie 
Met passie eten is 
“ronaldiaans”. Ro

nald kookt acht we
ken lang lekker en gezond 

voor het festival. Wereldmenu’s 
met een bijzondere combinatie 
van kruiden en ingrediënten.

Amara Diabate 
zegt: ‘Musice
ren doe je met je 

gevoel’. Hij speelt 
djembé en geeft deze 

Gaan voor iets wat je drijft. Leven vanuit je drive. Momenten van passie kennen 
we allemaal wel, maar hoe laat je het blijvend stromen? Hoe bepaal je zelf het 
ritme? Deze week belooft veel passie!
Alle workshops en bijeenkomsten hebben deze week de lading van het thema 
Passie! Van de creatieve workshops tot en met de zang en dansbijeenkomsten.

Thema Passie! (in week 5, 28 juli - 4 aug.)
Ontdek wat jou drijft 

Mathilda
van Ameijde 
(inprovisatiethe

ater): Mathilda 
neemt je mee in de 

wereld improvisatietheater. Je 
leert de basis van improvisatie
theater door altijd positief in te 
gaan op de ander, wat zie je en 
wat doe je, spelen met status, 
zingen, onderuit durven gaan, 
theatersportwedstrijd!

Mathilda
van Ameijde 
(inprovisatiethe

ater): Mathilda 
neemt je mee in de 

* = Houd de site www.VakantieAnders.nl in de gaten voor het meest recente 
overzicht van programmaonderdelen en co-creators.

Ronald Cronie 
Met passie eten is 
“ronaldiaans”. Ro

nald kookt acht we
ken lang lekker en gezond 

voor het festival. Wereldmenu’s 
met een bijzondere combinatie 
van kruiden en ingrediënten.

Ronald Cronie 
Met passie eten is 
“ronaldiaans”. Ro

nald kookt acht we
ken lang lekker en gezond 

www.VakantieAnders.nl in de gaten voor het meest recente 
overzicht van programmaonderdelen en co-creators.

Reserveer nu: www.vakantieanders.nl



* = Houd de site www.VakantieAnders.nl in de gaten voor het meest recente overzicht van programmaonderdelen en co-creators.

Op het aanvullende thema
programma Week van het  
Geluk staan onder meer•:

Uiteraard: massage (Carla 
Pleijers,Mazzaze), djembé (Amara 
Diabate), bodymind (Ewald Guiaux),  
mandala’s (Carla Pleijers), NLP  
(Pauline Bruins), familieopstellingen  
(Luc Uiterwijk), kleur & energie 
(Margo Ruiter), meditatie, kampvuur, 
mindfulness, tarot, astrologie en meer.

Michael 
Verheijen

(dansdocent): cur
sus Dansen in Vrijheid. 

Een 5daagse cursus waarin 
je alle lagen van de vrije dans 
ontdekt. Hij boort zijn inspira
tiebronnen aan en deelnemers 
gaan veel ontdekken over hun 
eigen lijf, het contact met hun 
emoties en met de ander. Een 
schitterende dansreis. Meer  over 
Michael: www.dansklooster.nl.

Ingrid Nehmelman 
(sjamanistisch werker): deze week geeft Ingrid de Cursus Sja
manisme, de Weg van het Hart. Kennis maken met het sjama

nisme. De natuur ingaan en op reis gaan in jezelf. Dit geven we 
vorm door het maken van bijvoorbeeld een praatstok, totempaal 

of trommelstok. Een cursus van vooral veel doen en ervaren. Meer info over 
Ingrid: www.naawakna.nl.

Geluk zit in de kleine momenten, dat is het genieten van het leven, genieten 
van details. Gun jezelf wat je de ander gunt en gun de ander wat je jezelf gunt. 
Positief denken werkt! Versterk je eigenwaarde met positieve en opbouwende 
gedachten en deel die ook met anderen. Volg je hart en word gelukkiger!  
Onderzoek je grenzen en ga dansend door het leven. 

Thema Geluk (in week 6, 4 - 11 augustus)
Geniet het leven, de details en van jezelf en de ander

Reserveer nu: www.vakantieanders.nl



* = Houd de site www.VakantieAnders.nl in de gaten voor het meest  
recente overzicht van programmaonderdelen en co-creators.

Carla Pleijers 
(Mazzaze): Carla 
verzorgt deze 

week de Massage
cursus. Massage is een 

goede manier om optimaal te 
kunnen ontspannen. Massage is 
een mooie en zachte manier om 
door aanraken en aangeraakt 
worden in een diepe ontspan
ning terecht te komen. Je komt 
daardoor even op een andere 
manier in de wereld te staan. 
Wat wil je nog meer in je vakan
tie? Meer info over Carla: 
www.mazzaze.nl.

Hilde Dorrestein
(stemtherapeut): geeft de cursus Stem is Ziel is Lichaam. 
Onze stem resoneert met vele lagen van ons bestaan: de fy

sieke wereld, emoties, aura’s, chakra’s, archetypische beelden, 
de scheppende krachten van de kosmos en met ons onsterfelijk 

Ik. Via onze stem kunnen we direct en eenvoudig al die velden waarin we 
leven aanraken. Ze hebben elk hun eigen specifieke rijkdom. We zijn het al
lemaal zelf, en klinkend met onze stem kunnen we ze uiteindelijk als liggend 
in één lijn ervaren, alsof ze door elkaar heen gaan schijnen: dat ben ik, in 
allerlei dimensies. En wellicht bespeuren we op enig ogenblik de oertrilling 
die de hele schepping op elk ogenblik doortrilt.

Deze week staan we stil bij nu, aandacht voor body, aandacht voor zintuigen en 
aandacht voor aanrakingen.

Op het aanvullende themaprogramma BodyMindFulness staan  
onder meer*:

Uiteraard: djembé (Amara Diabate), mandala’s maken (Carla Pleijers),  
familieopstellingen (Luc Uiterwijk), zintuigenproeverij, meditatie, kampvuur, 
mindfulness, tarot, astrologie en meer.

Thema Body&Mindfulness  
(in week 8, 18 - 25 augustus)
Aandacht voor aanraking

Ewald Guiaux 
(bodymind).
Ewald is er ook 

deze zomer weer 
bij! Hij zal op zijn ge

heel eigen wijze weer cursussen 
en workshops Body&Mind gaan 
geven om je veel over jezelf 
en je eigen lijf te laten ontdek
ken! Natuurlijk zijn er ook weer 
de populaire grootenklein
workshops met hem. Meer info: 
www.hiernumaals.nl.

Ewald Guiaux 
(bodymind).
Ewald is er ook 

deze zomer weer 
bij! Hij zal op zijn ge

Contact maken met elkaar en jezelf staat centraal in de themabijeenkomsten 
deze week. Van het aanraken van anderen tot contact maken met je eigen 
lichaam.

Op het aanvullende themaprogramma Verbinding staan onder meer*:

Uiteraard: massage (Carla Pleijers, Mazzaze), djembé (Amara Diabate),  
mandala’s maken (Carla Pleijers), familieopstellingen (Luc Uiterwijk), meditatie, 
kampvuur, mindfulness, dans, tarot (Zasja Heijligers), astrologie en meer.

Thema Verbinding 
(in week 7, 11 - 18 aug.)
Kom in contact met jezelf en anderen

Reserveer nu: www.vakantieanders.nl



Twee kampeerterreinen 
Kinderen hebben, met hun ouders, 
een eigen kampeerterrein. Ze hebben 
echt hun eigen plek bij de Zomerwe
ken. Programma’s van de kinderen 
lopen parallel aan de volwassenen
programma’s. Er is opvang, er zijn 
leuke en creatieve kinderprogramma’s 
èn uitdagende tienerworkshops.
Volwassenen zonder kinderen hebben 
ook een eigen terrein.

Meer mogelijkheden Er is 
peuteropvang (03 jaar), een speciaal 
kinderprogramma voor de kinderen 
van 4 t/m 12 jaar en een tienerpro
gramma met workshops voor 1316 
jarigen. Voor de jongeren is er dit jaar 
ook een apart paardenkamp, dit moet 
wel apart bijgeboekt worden.
Alle programma’s zijn weer vernieuwd 
en ook voor tieners is er weer uitda
ging, plezier en een eigen hangplek!
Er wordt o.a. gewerkt met creativiteit, 
schminken, acrobatiek, poppenkast, 
goocheltrucs, zwembadje, sportiviteit, 
chillen, theater en nog veel meer.
Voor de stoeren onder de jeugd zijn 
er ook survival en verkenningstoch
ten.

Kinderprogramma Met 
kinderen wordt speciaal rekening 
gehouden. Het programma voor hen 
loopt parallel aan het programma van 
de volwassenen. Het programma is 
onderhoudend en uitdagend:
Peuteropvang 03 jaar: De 
kleinsten (03jaar) hebben vaste 
begeleiding met een leuk gevarieerd 
programma. Denk aan boswandelin
gen, knutselen met materialen uit de 

natuur, spelen met water, spelletjes 
enz.
Kids 412 jaar: Speciale kinder
programma’s voor de kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Er wordt o.a. gewerkt 
met creativiteit, toneel, schmin
ken, kinderacrobatiek, poppenkast, 
goocheltrucs, zwembadje en nog veel 
meer. Voor de grotere kinderen zijn 
soms ook workshops te volgen bij het 
tienerprogramma.
Voor de stoeren onder de jeugd zijn er 
ook survival en verkenningstochten.
Tieners 1316 jaar: Het tiener
programma voor 1316 jarigen is vol 
uitdaging, plezier en er is een eigen 
hangplek! In week 4 en 5 is er voor de 
kids van 12+ een speciaal uitdagend 
programma!
De kinderen in de lagere en mid
delbare schoolleeftijd hebben volop 
activiteiten en workshops met variatie 
in uitdaging, spel en ontdekking. Voor 
deze leeftijdgroepen zijn er Anders
Teams die de activiteiten verzorgen. 
Denk bv. aan Afrikaans trommelen, 
zeskamp, creativiteit, toneel, zwem
men, treksurvivaltocht met misschien 
een overnachting of een paar dagen 
paardenkamp*.

In week 4 en 5 ( 21  28 juli en 
28 juli  4 augustus) is er een 
speciaal tienerprogramma voor 
12+ met Frenk en Helmi! Extra 
spannende en uitdagende activiteiten 
voor de grote kids. Soms ook in de 
late avond in het bos! Met ook een 
eigen plek (tipi) op het terrein waar ze 
volop kunnen chillen!
Extra! Paardenkamp Voor dit jaar 
is er een paardenkamp. Twee dagen 

(en een nacht) in de buurt van het 
zomerkamp ben je actief bezig met 
paarden. Paardrijden (binnen en 
buiten), paardenverzorging, kamp
vuur en gezelligheid. Natuurlijk staat 
het kamp onder begeleiding. Aan 
het paardenkamp zijn extra kosten 
verbonden (zie prijslijst) en deel
name moet van te voren opgegeven 
worden vanwege voorbereidende 
organisatie.

Begeleiding De begeleiding be
staat uit een gekwalificeerd, enthousi
ast en gemotiveerd team. Daarbij kan 
VakantieAnders altijd nog wel wat 
extra handen gebruiken; word dus  
cocreator en meld je aan via 
info@vakantieanders.nl.

En nog meer? 
Kampeerluxe & eten Kamperen 
bij VakantieAnders is luxe! Koken 
en boodschappen worden gedaan 
door onze keukenploeg. Onze kok 
Ronald zal ons ook deze zomer weer 
verwennen met heerlijke, gevarieerde 
en gezonde maaltijden, die hij met 
veel liefde en aandacht bereidt. Met 
speciale wensen wordt rekening ge
houden. Dagelijks is er een uitgebreid 
ontbijt/lunch en dinerbuffet. 
Verzorgde maaltijden dus tijdens het 
verblijf. Boodschappen doen, koken 
of meenemen van keukenmateriaal is 
daarom niet nodig.
Locatie De zomerweken vinden 
plaats in de Belgische Ardennen  
tussen Spa, Vielsalm en Malmedy  
(ca 260 km van Utrecht). 

Kids horen er helemaal bij
Met eigen programma’s

Extra! Paardenkamp Voor dit jaar 
is er een paardenkamp. Twee dagen 



Prijzen 
per week

Volwassene (eigen tent) 399 euro
Kind (0 tm 3 jaar) 149 euro
Kind (4 tm 12 jaar) 199 euro
Kind (13 tm 16 jaar) 249 euro
Cocreator 
(vanaf, zie de site) 250 euro
Prijs is inclusief: alle maaltijden, 
verblijf in eigen tent/caravan, 
cursus, workshops
en activiteiten.
Zie voor actuele informatie,  
wijzigingen en acties de site.

Eventuele extra’s en toeslagen:
Festivalbijdrage (per  
volwassene, bij aankomst  
contant voldoen): 50 euro
Huur tipi voor maximaal  
4 à 5 personen, incl.  
matrassen en vuurkorf 199 euro
Huur trekkershut / yurt  
voor 4 à 5 personen,  
ingericht incl. bedden 285 euro
Huur blokhut/pipowagen, 
incl. bedden, zithoek,  
excl. linnen  285 euro
TreinTaxiRetour  
VakantieAnders  
MaastrichtAnderskamp 45 euro
Kind vanaf 412jr 27 euro
Afhalen van het trein  
station ter plaatse,  
per volwassene 15 euro
Afhalen van het treinstation  
ter plaatse, per kind 9 euro

Privé uitgaven:
 Eigen consumpties
 1op1 workshops (individueel)
  Materiaalhuur (kano,  

mountainbike, paard etc).
 Diner op vrije dag (woensdag) 

Aanmelden: ga naar 
www.vakantieanders.nl of 
mail naar 
info@vakantieanders.nl.

De fantastische omgeving spreekt  
tot verbeelding in al haar mystiek, 
magie en moeder natuur. Direct  
vanaf het terrein is er een uitgestrekt 
woud waarin mooie wandelingen te 
maken zijn. Alleen, samen of met een 
gids.
Onze terreinen liggen rondom het 
activiteitenterrein en ieder kampeer
veld staat garant voor rust en stilte, 
met een prachtig uitzicht dat direct 
gelegen is naast het woud:
•  Kampeerterrein ouders met kin

deren. Het kampeerterrein voor 
volwassenen met kinderen is  één 
groot terrein waar ieder een eigen 
plekje uit kan zoeken voor de eigen 
tent of caravan.

•  Kampeerterrein voor volwassenen. 
Het andere kampeerterrein is alleen 
voor volwassen.

Omgeving In de directe omgeving 
vinden we uitgestrekte bos en 
weidegebieden met een grote kans 
wild (reeën, vossen, zwijnen) te zien. 
Ook is er natuurlijk zwemwater in 
de buurt. Bij voldoende belangstel
ling zijn er ‘vroegop’tochten. Tot 
op 30 autominuten liggen bekende 
toeristische plaatsen als TroisPonts, 
Vielsalm, Coo (watervallen), Spa en 
La Roche.
Huren van tipi / yurt / pipowagen 
Het verblijf is op basis van eigen kam
peermiddelen. Op het kampeerterrein 
is ruim plaats voor je tent, caravan  
of camper. Natuurlijk kun je ook een 
tipi of yurt huren (apart bijboeken).
Het huren van een tipi (indianentent) 
of een yurt (Mongoolse trekkers
hut) betekent dat je een bijzonder 
onderkomen hebt dat aangenaam, 
avontuurlijk en romantisch is. Een tipi 
is ingericht met matrassen, vloermat
ten en een heuse vuurplaats. Wie 
wil kan er (romantisch) een vuurtje 
stoken, ook als het regent. De yurt is 
wat luxer en ingericht met een zitje 

en matrassen. Ook een pipowagen is 
te huur.
Beslist meenemen Denk bij kleding 
e.d. aan wandel of andere stevige 
schoenen, laarzen, warme (fleeche)
trui voor de avonden bij het kamp
vuur, loszittende kleding (bv. jogging
pak) die niet knelt (bijv. voor yoga, 
massage e.d.). En verder: een dun 
matje of luchtbed, altijd handig om in 
het gras te leggen als je lekker buiten 
wilt liggen. Tip: neem je muziekinstru
ment mee.
Sanitaire voorzieningen Douches, 
toiletten en wastafels met warm 
(muntvrij) en koud water, zijn er in 
ruime mate en voldoende verzorgd.
Wandelen, fietsen, kajakken 
Iedereen kan gedurende de ge
hele week volop wandelen, fietsen 
en kajakken in de directe of wijde 
omgeving. Bergachtig, heuvelachtig, 
glooiend, door de bossen en langs (in) 
het water. Het kan allemaal. Georga
niseerd of op eigen gelegenheid.
Paardrijden In de buurt is een or
ganisatie waar we ieder jaar weer tot 
volle tevredenheid en met plezier ge
bruik kunnen maken van de paarden 
om erop uit te trekken. Een paar keer 
per week is paardrijden door de bos
sen een fijne en bijzondere beleving. 
Er wordt rekening gehouden met het 
niveau waarop je kunt paardrijden en 
de tochten duren zo’n twee uur.
Kampvuur en bar Elke avond is er 
een kampvuur buiten (bij regen in 
de grote vuurtipi). In de gezellige bar 
kunnen we aangenaam verblijven 
met fijne muziek onder het genot van 
heerlijke drankjes.
Bonte avond Vrijdagavond is het 
feest en presentatieavond (met 
disco). Wie wil kan dan het geduren
de de week geleerde in een workshop 
presenteren. En er zijn meer verras
singen in petto! Maar vooral: het is 
féést!

Kantooradres:
Helling 66
4101 AE Culemborg




