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Herfst, het is een favoriete periode van mij. De warme tinten in de
natuur en het binnen lekker gezellig maken met een kaarsje. Tijd om
meer naar binnen te keren en te evalueren: te oogsten wat ik dit jaar
heb bereikt en te zien welke zaden mogen verdwijnen, nog even
mogen slapen of weer gezaaid mogen worden.
Sandra Barth  sandrabarth.online

Speciaal voor mannen
Vaderschap - Mannen en hun vaders
Luc Anders
VakantieAnders.nl

Compassie, liefde en een open hart hebben we hard nodig. Ook in
moeilijke tijden. We willen toch graag samen zijn, met elkaar zorgen
voor jezelf en elkaar. Is de compassie ontsnapt? 
Marguerite Evenaar

Mijn goede vriendin klaagt erover dat ze nooit een bloemetje
krijgt van haar vriend. Ik snap niet waar ze zich druk om maakt,
want hij investeert genoeg tijd in hun relatie. Door te kijken vanuit
de vijf talen van liefde begrijp ik dat wij op het gebied van liefde
een andere taal spreken. Nieuwsgierig welke taal het meest bij jou
of jouw geliefde past? 
Rianne Dijkman
het-sleutelbos.nl

Net als dat ik de appels en peren van de bomen in mijn tuin pluk, oogst
ik deze herfst de inzichten, lessen en nieuw opgedane ideeën van de
zomer. Hoe rijk -en anders dan verwacht- de oogst dit jaar was, lees je
in mijn blog.
Nicole Klip
klipenklaarcoaching.nl

 Aan dit nummer werkten mee

'Wat je zaait, zal je oogsten. Al voelt het niet elke dag zo. Als je
uiteindelijk terugkijkt naar de stappen die je hebt genomen, heb
je toch een hele weg afgelegd. Mijn zaai- en oogststijd en mijn
weg deel ik in mijn blog in dit magazine. 
Brenda
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VakantieAnders biedt verbindingen met elkaar!

Sinds 1993 zijn er jaarlijks zomerweken. 
Dat is door de jaren heen uitgebreid met massage weekenden,
wandelingen, kerstevents en Oud & Nieuw vieringen. 

Om gelijkgestemde mensen te ontmoeten en samen te zijn. Het leven te vieren
en in verbinding zijn met elkaar, wat het leven je brengt en hoe je erin staat.
Met alles wat er is.

Het zijn geheel verzorgde evenementen waarbij het ontmoeten centraal staat:
in de gesprekken met elkaar, in de workshops en tijdens het samen eten. 
Voor de kinderen zijn er ook eigen activiteiten.

VakantieAnders is ook een podium voor workshopgevers op basis van co-
creatie. Wij bieden ruimte voor workshops op het gebied van lichaamswerk,
communicatie, expressie, spiritualiteit: massage - djembé - innerlijke familie - 
 theatersport - yoga - opstellingen - dans - zang - creativiteit - verbindende
communicatie - NLP - meditatie - schilderen - enneagrammen - schrijven -
mandala tekenen - mindfulness - mannenvuur - godinnenavonden en meer.

Anderstijd.nl is onze website waar je wekelijks nieuwe blogs vindt.
Het AndersMagazine staat er online als een download.

VakantieAnders

Dit AndersMagazine is er 
om verhalen, tips, ervaringen, oefeningen en gedachten 

met elkaar te delen om zo met elkaar 
in verbinding te komen 

en te blijven.
 



Als tiener ging ik in de herfstvakantie appels plukken. Bĳ de boer. Samen met mĳn
moeder. Het was fĳn om te doen. De te vullen kisten waren snel vol, sneller dan de
aardbeienbakjes die we in juni vulden. We waren samen lekker buiten en hadden
elkaars volledige aandacht. En het zorgde voor mĳn tienerinkomsten, ook belangrĳk.

Elke herfst denk ik eraan terug. Ik weet nog precies waar het was. 
Appels zĳn voor ons gewone dagelĳkse producten, het hele jaar door te koop. Voor mĳ
horen ze bĳ de herfst. Dan vind ik ze het lekkerst en ik koester de herinnering van het
samen plukken.

Appels zĳn gezond, hebben ontstekingsremmende eigenschappen en zĳn uitstekende
darmreinigers lees in het inspirerende boek 'Life changing foods'. Ik lees verder dat
appels ons verbinden met een gevoel voor bescherming. Vind ik het daarom zo fĳn om
een appel eerst een poos in mĳn hand te houden voordat ik hem ga op eten?
 
Herfst, appels, oogsten. Het hoort allemaal bĳ elkaar. In dit magazine verhalen over
oogsten. Over de nieuwe inzichten in het verhaal van Nicole toen het anders liep dan
gedacht. Is de oogst in deze fase dat de compassie is ontsnapt in de overpeinzing van
Marguerite? Of pluk je de vruchten als je geniet van de resultaten van je eigen zaadjes
zoals in de blogs van Brenda en Sandra? En dan het verhaal  van Rianne over de 5
liefdestalen, vol toffe tips om jouw liefdestaal te ontdekken. En wat dacht je van de
oogst die je als man hebt in de relatie met je vader? Lees het in de mannen rubriek.

Er zijn vele manieren om te oogsten. Van elke ervaring leer je, van elke ervaring word
je wijzer. Dat zijn allemaal mooie oogsten. Dat hoort bij de herfst: stilstaan bij jouw
oogst en het feestje vieren.

Met de paddenstoelenrisotto en/of het liefdesverhaal gaat dat zeker lukken. Geniet
van de kleurenpracht en maak er een mooie herfst van.
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Carla Pleĳers 
Mazzaze.nl 
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Controle loslaten, speelsheid in jezelf toelaten, zien hoeveel je waard bent, je koesteren
in liefde voor jezelf - dit is een greep uit de inzichten die ik deze zomer bij de
deelnemers van mijn zomercursus (een kennismaking met je Innerlijke Familie) bij
Vakantie Anders voorbij heb zien komen. Ook zelf heb ik menig inzicht gekregen.

Zo merkte ik dat het toch altijd anders loopt. Niet alleen het weer (droog als regen
voorspeld en vice versa…), ook dat wat je zelf plant. Vooral pittig dit voor mijn innerlijke
man. Dit karakter staat voor hele nuttige kwaliteiten, zoals planning, orde, regelmaat en
de tijd in de gaten houden. 

Maar er gebeurt tijdens een cursusochtend altijd wel iets, een vraag die gesteld wordt of
een inzicht dat uit een opstelling naar voren komt, waardoor ik van tevoren bedachte
programma aan de kant kon schuiven. Er is een andere oefening nodig om het
vraagstuk te kunnen verhelderen. Fijn voor mijn innerlijke jongetje, die houdt wel van
improviseren en helemaal leuk om gelijk de net opgedane ideeën (het boek waar ik
deze ideeën uit haal heb ik nog niet eens uit) in te zetten.

Verwachtingen
Flexibel zijn, meebewegen, voelen wat er speelt, welke verwachtingen er zijn en daar
dan op inspelen. Dit is het speelveld van je innerlijke meisje. Hier loert wel een grote
valkuil. Want je kan nooit aan alle verwachtingen van de deelnemers voldoen. Hoe
graag je dit ook wilt.

Het loopt altijd anders
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Wikken en wegen, wat is zinvol? Waar heeft de hele groep wat aan? Want niet alleen
individuele deelnemers hebben verwachtingen. Ook de groep als geheel. En ikzelf
natuurlijk ook. Allemaal overwegingen die je innerlijke vrouw meeneemt. Oh, wat zou ze
hier graag ruim de tijd voor nemen! Helaas is die er niet altijd. Dan is de kordaatheid van
de innerlijke man nodig om knopen door te hakken. 

Elke situatie vraagt om een samenspel van vele en vooral ook diverse eigenschappen. Dat
vind ik zelf het heerlijke aan naar jezelf kijken vanuit de innerlijke familie. Welke
eigenschappen heb je nodig, dus welk familielid of familieleden kan je naar voren
schuiven of iets meer naar achteren zetten? Je beweegt als in een dans waarin je steeds
de meest adequate eigenschappen weet in te zetten. 

Genderneutraal?
Nu heb ik deze zomer ook aardig wat inzichtrijke gesprekken over genderneutraliteit
gevoerd. Dat mannelijk en vrouwelijk, dat is toch wel behoorlijk passé? Dat klopt en er
wordt ook gekeken naar andere, meer neutrale termen, zoals agency en communal.
Prettige Nederlandse termen zijn er helaas nog niet (ideeën zijn welkom!).

Toch blijf ik erbij dat het kijken naar jezelf als eigenaar van een hele familie juist een
breder beeld geeft. Je hebt, onafhankelijk van je sekse, een breed scala aan
eigenschappen die we, voor nu, categoriseren als mannelijk en vrouwelijk. Die te leren
kennen én in te zetten geeft je houvast in alle situaties waar je in terecht komt. En
uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste.

Oogsten
Het was, al met al, een enerverende zomer met een rijke oogst aan inzichten en nieuwe
ideeën die ik mee de herfst in neem. Stof om over na te denken, te verwerken, eigen te
maken en zo nodig ook weer los te laten. Ik laat het vrij, want tja, het loopt toch altijd
anders.

Nicole Klip
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Terwijl de samenleving steeds meer open lijkt te gaan, gaan wij steeds meer op slot.
Door de schijnbare opening lijkt de compassie voor elkaar ontsnapt. Weg is het begrip,
de dialoog en de afstemming met elkaar. Op brute toon wijzen we elkaar op hoe het
moet, wat we moeten doen en vragen niet eens meer waarom.
Het lijkt alsof we elkaar niet meer zien en horen. Op het pad van onze eigen waarheden
lopen we elkaar zo wat omver.

Nu we weer meer live kunnen en mogen, reis ik veel met de trein. Ook daar zie en hoor
ik het gebeuren. De conducteur die een medepassagier streng toespreekt over haar
mondkapje. Dat kan en mag, de toon waarop echter niet. Het opvolgende handgebaar
dat kracht zette bij zijn uitspraak dat ze de volgende keer de trein uit vliegt, was mijns
inziens onnodig. Zij had geen weerwoord, deed rustig haar mondkapje goed en dacht er
het hare van.

De vrouw die de passagier, die in een overvolle trein een plaatsje wilde bemachtigen,
toebijt dat ze hier niet kan zitten. De vrouw bijt haar tong af, dankt haar vriendelijk en
probeert het elders. Waarom zo venijnig zonder dat daar reden voor is? 
Ik besef en bemerk dat de afgelopen tijd de sfeer grimmiger wordt. De gewenste ruimte
waar velen naar verlangen maakt plaats voor beperkingen, waar we geen weg mee
weten.

De duivelse dilemma’s volgen elkaar in snel tempo op en ik voel mee met diegenen die
tussen een steen en een harde plek zitten.  Zo zag ik een oproep van iemand die
voorstelde bepaalde horeca zaken vol te reserveren en dan vlak voor aanvang af te
bellen of niet op te komen dagen. Dat zou ze wel leren. De onmacht steekt zijn
gruwelijke kop op.

Ik word daar verdrietig van. Ik wil mijn hart open houden. Met het vertrouwen dat we
het gesprek blijven aangaan en meer horen dan onze eigen stem. Dat we elkaar in de
ogen blijven kijken en elkaar zien. Nu er zoveel om ons heen onbekend (en onbemind) is,
zijn vriendelijkheid en mededogen belangrijk. 

In onze gemeenschappelijke menselijkheid zijn we allen verre van perfect en doen we
ons best in de omstandigheden die ons overvallen. Juist nu is compassie ons grootste
goed. Laten we met elkaar in gesprek blijven en wie weet kunnen we dan weer samen
leven. 
Gaan en staan, overal, ieder op onze eigen wijze. Een samenleving waar we samen
zoeken, ontdekken, creëren en groeien. Ieder van ons heeft een stukje van de betere
wereld die we nodig hebben. Laten we van die stukjes de puzzel maken die ons samen
brengt, met ons hele hart en menselijkheid.

Marguerite Evenaar

Is de compassie ontsnapt? 
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Elke zomer gaat David met zĳn dochters op vakantie naar Italië. En zonder
kinderen komt hĳ een week naar VakantieAnders. Deze combinatie geeft hem
‘papa-tĳd’ en tĳd voor zichzelf. Dat vindt hĳ fĳn omdat hĳ het allebei nodig heeft
en het op deze manier optimaal vorm geeft.

Marlies heeft net een lastige scheiding achter de rug. Het was een ingewikkeld en
moei zaam proces dat haar veel energie heeft gekost. Ze is blij dat het gelukt is
om goede afspraken over co-ouderschap te maken. En nu heeft ze er vertrouwen
in dat het gaat lukken. Sneller dan gedacht ontmoet ze een leuke man, Guido met
wie ze samen een week naar VakantieAnders gaat. Ze vind hem wel leuk, maar ze
voelt ook twijfels om de hele vakantie alleen met hem door te brengen. Daarom
kiest ze VakantieAnders uit, daar zĳn gelijkgestemden. En dat lĳkt haar een ideale
plaats om Guido beter te leren kennen. Guido twijfelt, maar gaat toch mee.

Als een vis in het water
David boekt ook een zomerweek en ontmoet Marlies en Guido. Het is een week
met veel massage, dans en NLP workshops. Alle drie voelen ze zich als een vis in
het water. David maakt gemakkelijk contact met andere mensen, hĳ is heel
ontspannen en lekker op zĳn gemak. Marlies en Guido leren elkaar beter kennen,
ontdekken gelijke interesses, en ook verschillen worden duidelijk.

De familieopstelling verbindt
Ze doen alle drie mee aan de workshop familieopstellingen. Sander (een andere
gast) brengt een kwestie over zĳn relatie met zĳn vader in. Hĳ nodigt Guido en
David uit om representant te zĳn voor hemzelf en zĳn vader. En later Marlies op
de plaats van zĳn moeder. In deze workshop komt het thema vertrouwen
uitgebreid aan de orde. Het maakt indruk op alle deelnemers. Duidelijk is ook dat
Sander, David, Marlies en Guido daarna een sterke band met elkaar opbouwen.
Het is een thema dat hen alle vier raakt. Op de laatste avond van de week, de
bonte avond, vertellen ze er met hun vieren een mooi verhaal over en geven ze
aan dat die workshop een hoogtepunt in de week is. Samen drinken ze er nog
een biertje op bĳ het kampvuur.

A love story
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Oud & Nieuw
Een paar maanden later spreek ik Marlies. Haar
relatie met Guido wankelt, ze heeft twijfels of ze
met hem verder wil. David en Sander zĳn
bevriend geraakt en gaan af en toe samen eten
om elkaar te ontmoeten. Ze besluiten om
samen Oud & Nieuw bĳ VakantieAnders te gaan
vieren en nodigen Guido en Marlies uit om daar
ook naartoe te komen. Op 30 december komen
de beide mannen uitgelaten en blij aan, ze
hebben er reuze veel zin in om er een gezellige
jaarwisseling drie-daagse van te maken. Marlies
komt ook. Alleen. Haar relatie met Guido is
over, ze heeft er een punt achter gezet.

Dansen na het ritueel
Ze vindt het fĳn om bĳ bekenden te zĳn en om
lekker veel te dansen deze dagen. Het is een
feestweekend met veel muziek, dans, leuke
workshops, lekker eten en een gezellige groep
mensen. Het ritueel op oudejaars avond doet
ons stilstaan bĳ alles van het voorbije jaar; een
integer moment met vuur en aandacht. Om
daarna feestend het nieuwe jaar in te gaan.
Marlies danst tot diep in de nacht. Met Sander,
met David en met alle anderen die willen
dansen. Een mooie overgang naar het nieuwe
jaar.

Gelukkig
Twee maanden later, begin maart krijg ik in
hetzelfde weekend een berichtje van David én
van Sander. Beide berichten vertellen dat ze
een vrouw hebben ontmoet tijdens het Oud &
Nieuw weekend van VakantieAnders. Sander
heeft een relatie met Karin. En David stuurt een
selfie van zichzelf met Marlies! Twee stellen
helemaal gelukkig met elkaar. Hoe fijn is dat?
‘Goud waard’ appt David bij de foto waarop hij
met een blij gezicht naar Marlies kijkt.

Carla Pleijers

https://vakantieanders.nl/


Wat je zaait, dat oogst je. Hoe snel weet je niet altijd. Maar ergens plant je dat zaadje. Met
die diepe wens van binnen dat er iets tot bloei gaat komen, waar je hart naar uit gaat. Ik
weet nog goed wanneer ik een belangrijk zaadje voor mezelf plantte. Het was de avond
waarop ik drie uur lang met mijn zoontje van bijna 4 weken op de arm rond liep.

Fantaseren was mijn enige uitweg
Darmkrampjes had hij en niet alleen die avond. Na de eerste drie weken in een soort van
coma te hebben gelegen, huilde hij vanaf week 4 standaard iedere avond van 20.00 uur
tot minimaal 23.00 uur. Regelmatig was ik de wanhoop nabij. Zijn gehuil ging door merg
en been. De enige uitweg voor mij was fantaseren. Fantaseren over de mooie avonturen
die we gingen beleven als hij wat ouder was. Ik dacht aan samen kamperen in de natuur
en hoe mooi hij en ik dat zouden vinden. En ik plantte een zaadje voor vakantiegeluk. 

Andere baan
Qua werk deed ik na de geboorte van mijn zoon eveneens een stapje terug. Een full time
baan waarin een groot deel van de organisatie op mijn schouders neer kwam, leek mij
niet handig te combineren met het ouderschap. Ik nam ik een andere baan. Eentje
waarmee ik meer thuis kon zijn en makkelijk vanuit huis kon werken. 

Alles wat je aandacht geeft groeit



Elke dag water geven
En geen stress had over afspraken op verre locaties, groepen die
op me zaten te wachten of offertes die de deur uit moesten. Dat
maakte het leven relaxed, maar eerlijk gezegd ook een beetje
saaier. Daarom plantte ik wederom een zaadje. Een zaadje dat ik
schrijfster wilde worden met J.K. Rowling als mijn grote
voorbeeld. Elke dag besteedde ik wat tijd eraan en gaf ik het
zaadje water. 

Zelf blijven groeien
Als moeder ben ik nooit opgehouden met dromen en zaadjes
planten. Hoe veel ik ook van mijn zoontje houd, ik ben er altijd
van overtuigd gebleven dat er meer is in het leven dan
moederschap. Dat het ook belangrijk is zelf te blijven groeien en
bloeien. Hoe groot het tuintje in mijn hart voor hem ook is, ik
heb mijn eigen tuin altijd zo goed mogelijk proberen te
verzorgen. 

13

Oogsttijd
Nu hij bijna 7 is, groeit het fruit in
overvloed aan de bomen. Ik heb
fantastische vakanties bij Vakantie
Anders, ik heb mijn eigen blogboek, een
tweede op komst en mijn eigen
kindergedichtenbundel is dit najaar
uitgekomen. Tevens zit mijn vaste baan
in de lift. Mijn akker heeft een
vruchtbare grond. Een fundament waar
mijn zoon en ik samen verder op
kunnen bouwen. 

Ik ben zo trots op hem en mij. Dat we
dit samen hebben weten te rooien. We
kunnen nu oogsten wat we samen
hebben gezaaid.

Brenda



De vaders hopen in hun zonen
zichzelf te hervinden; de
zonen zijn doodsbang in
zichzelf hun vaders te

ontdekken.
Jan Greshoff - Schrijver
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Ja, jij dus. Je bent misschien zelf vader, maar hier hebben we
het over jou en jouw vader.
Een vader is een man, jouw vader is een man en jij bent een
man.

Je vader is het voorbeeld voor jou als man vanaf het moment
dat je er bent.

Heb je wel eens een vader met z’n 12 jarige zoon samen zien
lopen? Vaak lopen zij op dezelfde manier.

Van je vader krijg je veel mee, in aanwezigheid én in
afwezigheid. Hij is je voorbeeld vanaf dat er bent, ook als hij er
(bijna) niet is. Inmiddels ben je zelf al lang volwassen en heb je
zelf de nodige ervaringen als man (en vader).

Wat was je vader voor jou? 
Wat heb je van hem? Was hij er voor jou, wat zijn mooie
momenten die je dankbaar bent? Waarin heb je hem gemist,
waarin ben je kwaad op hem? Hou je van vader? 

Het is allemaal goed. Toen jouw vader net zo oud was als jij
nu, leefde hij in een heel andere tijd en toen zijn vader zo oud
was als jij nu. leefde hij in weer een hele andere tijd. 
Dit zijn patronen die je meegekregen hebt en waar je je soms
wel, maar soms ook niet bewust van bent. Diep in jou zitten er
dus meer vaders in je dan je denkt of bewust bent. 

Terug naar nu
Gewoon wie je bent. Even bewust als man, als zoon van je
vader en dat delen met andere mannen die ook zoon zijn van
hun vader. Gewoon even genieten van al die mannen met
vaders voor jou die jou mede hebben gebracht waar je nu
bent. Ieder op zijn eigen manier en het besef dat dat goed is. 

Verbindend en helend om dat te delen en van elkaar te horen.
 

Luc

Vaderschap – Mannen en hun vaders
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Herfst, het is een favoriete periode van mij. De warme tinten in de natuur en het binnen
lekker gezellig maken met een kaarsje. Tijd om meer naar binnen te keren en te
evalueren: te oogsten wat ik dit jaar heb bereikt en te zien welke zaden mogen
verdwijnen, nog even mogen slapen of weer gezaaid mogen worden. 

In contact met je eigen blijheid
Dit jaar heb ik keihard, maar met héél veel plezier gewerkt aan de Summer Art Journey. Ik
wilde veel mensen blij maken met een virtuele kunstvakantie, waarbij ze ook meer in
contact met hun eigen blijheid, hun inspiratie en zelfs hun eigen bron konden komen. En
dat is supergoed gelukt! Met maar liefst 150 deelnemers zijn we deze reis gaan maken.
Het was prachtig om te zien hoe de deelnemers tot bloei kwamen en hun kunst deelden. 

Vruchten plukken
En daarbij ging het niet om de kunst, ik word het blijste als ik lees of hoor dat iemand uit
zijn comfortzone durft te stappen, meer gaat genieten, zekerder van zichzelf wordt en/of
de negatieve stemmen in zijn/haar hoofd kan ombuigen. Dát zijn pas echt de vruchten die
ik dit jaar mag plukken. De vruchten van anderen. En ik hoop dat ze gezaaid worden zodat
ze anderen weer kunnen inspireren op hun eigen manier. 

Vruchten plukken en vieren



Droom- en slaapzaden
De zaden die ik in de grond stop, sudderen daar en worden een Winter Art Journey.
Deze begint op 1 december. Je kunt er nu al meer over lezen op mijn website.  Zaden
die ik nog even laat slapen, zijn ideeën en inspiratie voor andere programma’s en een
boek. Ik kan niet alles tegelijk maken. Fijn dat die zaden gewoon kunnen rusten en later
tot bloei kunnen komen. 

Verdwijnzaden
Er zijn ook verdwijnzaden in mijn leven. Ik ben heel behulpzaam en dat nekt me nog
wel eens. Ik zeg te vaak ja tegen iets of iemand wat me achteraf teveel energie en tijd
kost. Dat zaad heb ik niet meer nodig. Dat geeft ruimte voor groei aan mijn
droomzaden.

Feestje
Maar eerst is er een moment om te vieren, voor ik in de actie schiet om alle zaden een
nieuwe bestemming te geven. Ik kijk naar alle vruchten en opbrengsten van het
afgelopen jaar en geniet. Tijd voor een feestje! Door uitgebreid te vieren wat je oogst,
geef je de kosmos als het ware een signaal wat jouw pad is en trek je de juiste mensen
en ideeën aan. Je wordt je bewust van wat je allemaal hebt (gedaan) en daardoor krijg
je meer dankbaarheid en word je gelukkiger. Dus lekker veel oogstfeestjes vieren dit
najaar!

Sandra Barth
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Wat heb je nodig?
Recept voor 4 personen
 1 ui
 3 teentjes knoflook
 olijfolie
 400 gram risotto
 2 dl witte wijn
 1,5 à 2 liter paddenstoelenbouillon
 50 gram roomboter
 150 gram oesterzwammen
 150 gram kastanje champignons
 100 gram gedroogd eekhoorntjesbrood
 1 courgette
 100 ml madera of bruine rum
 walnoten of cashewnoten
 eventueel slagroom

Bereiden 
Snijd de ui en knoflook fijn.
Snijd de champignons in kleine plakjes en trek de oesterzwammen uit elkaar.
Leg het eekhoorntjesbrood in de madera om te wellen.
Snijd de ongeschilde courgette in kleine blokjes.
Maak de paddenstoelenbouillon en houd die warm.
Ui en knoflook in olijfolie opzetten. 
De rauwe risotto in delen toevoegen met beurtelings bouillon. Zorg dat de risotto in het vocht
blijft staan door steeds bouillon en rijst toe te voegen.
Blijven roeren tot alle rijst erin is. Er kan bouillon overblijven. 
Voeg roomboter en eventueel slagroom toe. Risotto even laten staan.
Is de ristotto te dun, dan afgieten met vergiet.

In een andere pan de champignons en paddenstoelen bakken. 
Eekhoorntjesbrood laten uitlekken en toevoegen en meebakken.

Courgette in andere hete pan kort in olie bakken.

Serveren
Risotto op bord, leg het mengsel paddestoelen eroverheen en dan de courgette erop.
Garneren met walnoten of cashewnoten.
Eet smakelijk!

Herfst recept
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Paddenstoelen risotto



Hoe komt het toch dat wandelen zo fijn kan zijn? Dat komt doordat wandelen een
fysieke bezigheid is, maar ook een sociaal proces. Onderzoek toont aan dat vooruit
bewegen zelfs tot psychologische beweging leidt. Het beïnvloedt onze gedachten en
gevoelens. 

In onze taal gebruiken we veel wandelmetaforen, zoals ‘het loopt lekker’ of ‘we gaan
vooruit’ of ‘zo komen we ergens’. Vooruit bewegen maakt ook processen in onze
hersenen die met vooruitgang te maken hebben, toegankelijker. Via beweging kom
je in de stemming om ‘stappen te zetten’ of ‘door te gaan’.

We geven je 6 redenen om vaker samen te gaan wandelen, want het levert je een
heleboel op!

Elkaar ontmoeten
Samen wandelen is elkaar ontmoeten; naast elkaar lopen is gemakkelijker praten
dan tegenover elkaar zitten, zeker als het over lastige onderwerpen gaat.

Lekker buiten
Wandelen is bewegen en dat is altijd goed. Je bent lekker buiten, ook bij weer en
wind. Dat geeft je energie en het is heerlijk om de wind, zon en kou of warmte op je
huid te voelen.

Gedeelde werkelijkheid
Samen wandelen geeft gedeelde ervaringen. Dezelfde bomen, planten en
voorbijgangers zien, dezelfde warmte voelen, geuren ruiken en dezelfde geluiden
horen. Het er samen over hebben maakt die gedeelde ervaring nog sterker. Je bent
nog bewuster van de natuur en zintuiglijke ervaringen.

Verbinding
Wandelen wordt ook wel eens sociale lijm genoemd. Tijdens het lopen voel je meer
verbinding met en aansluiting op elkaar. Heel handig als je elkaar wilt leren kennen.

Wandelen geneest



Creatiever denken
Wandelen vermindert stress. Als je ontspant zie je alles positiever. Een positieve
stemming vergroot het creatieve en flexibele denken. Het is zelfs zo dat we lopend beter
in staat zijn om alternatieve oplossingen voor problemen te verzinnen. Het maakt je blik
ruimer, je denkt makkelijk out of the box! Zo fijn om samen te genieten van deze creatieve
en flexibele gedachtes en dit met elkaar te delen.

Samenwerking hersenhelften
Wandelen stimuleert de samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft. Het
logische en analytische deel van de linkerkant wordt aangevuld met het intuïtieve deel
van de rechterkant. Daarom ontstaan nieuwe ideeën vaak tijdens het wandelen. Hoe leuk
is het om die meteen uit te wisselen met je wandelmaatje?

Met VakantieAnders wandelen
Elk seizoen kun je meewandelen met VakantieAnders. In het midden van het land in de
natuur samen met anderen. Veilig, vertrouwd en met gelijkgestemden.
Om nieuwe mensen te leren kennen, om samen bezig te zijn, een gezellige inspirerende
middag te hebben en vol energie weer naar huis te gaan. We verkennen op onze
wandeldagen telkens een ander gebied. Onze natuurgids Dorine vertelt onderweg over
planten, bomen en andere weetjes van de natuur. We wandelen ongeveer 6-8 km, soms
iets korter, soms iets langer. 

Ga je mee? Kijk op https://www.vakantieanders.nl/wandelen/ voor de data.
 

https://www.vakantieanders.nl/wandelen/


De één zegt het met een bloemetje, de ander met het schoonmaken van de auto of een
warme knuffel. Naast zeggen dat je van iemand houdt, laten we vaak door ons gedrag
zien en voelen dat we die persoon waarderen. 

De 5 talen van de liefde 
In zijn boek “De 5 Talen van de Liefde” beschrijft Gary Chapman hoe je als partners de
verbinding met elkaar weer terug kunt vinden als je je meer bewust bent welke ‘taal’
jijzelf en jouw partner spreken in de liefde. 

Moedertaal 
Chapman onderscheidt 5 talen en legt uit dat we een soort moedertaal hebben. Als onze
partner in deze taal tegen ons spreekt, komt dit beter aan dan in een van de andere
talen. Via deze taal begrijpen we het best dat de ander van ons houdt. 

Uit balans 
We kunnen ervaren dat we te weinig liefde krijgen als we te weinig in deze taal worden
aangesproken. Vaak voel je als partner dan dat jij meer investeert in de relatie dan de
ander. Dit kan na een tijdje gaan schuren. De balans klopt dan niet meer, je voelt je
tekort gedaan. Soms uit zich dit in ruzies om allerlei onbenulligheden. 
 
Wanneer je er bewust van bent welke taal jou het meest het gevoel geeft dat je geliefd
en gewaardeerd wordt, kan jouw partner erop letten om juist in deze taal zijn/haar liefde
aan jou te tonen. 

Voelen dat er van je gehouden wordt 
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De vijf talen zijn: 
· Positieve woorden

Complimenten, waardering, liefdevolle berichten,
bevestiging en aanmoediging 

· Quality time
 Samen activiteiten ondernemen, echt de tijd voor elkaar
nemen, samen leuke dingen doen, aandacht voor elkaar

hebben, samen praten 
· Lichamelijk contact 

 Knuffelen, kussen, vrijen, hand in hand lopen, elkaar
regelmatig even aanraken 

· Kadootjes 
 Bloemen, een kaartje, chocolade, een met zorg uitgezocht

verjaardagscadeau 
· Dienstbaarheid 

 Klusjes doen, lekker koken, het huis gezellig maken,
stofzuigen, iets overnemen 

 

Welke taal versta jij? 
Om erachter te komen welke taal jou het meest aanspreekt kun je ook kijken naar hoe je
zelf het vaakst jouw liefde aan jouw partner toont. Heel vaak is dit jouw moedertaal. 
In een relatie is het vaak zo dat beide partners een andere taal hebben. 
Als jij bijvoorbeeld met veel zorg het eten verzorgt en aandacht schenkt aan een netjes
en verzorgd interieur en jouw partner vraagt steeds wanneer jullie nu eens wat leuks
gaan doen is de kans groot dat er momenten zijn dat jullie het gevoel hebben dat de
relatie niet in balans is.

Laat de liefde weer stromen 
Samen bespreken wat jullie talen zijn en elkaar dan juist in die taal de liefde tonen zorgt
ervoor dat de liefde krachtig kan stromen en de balans in jullie relatie (weer) in
evenwicht is. 

Rianne Dijkman
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Schrijf de antwoorden van onderstaande vragen over jouw vrucht op. 
Door te schrijven, kom je meer in contact met je onbewuste en komen er soms zinnen
op papier die je met je hoofd alleen niet had bedacht.

· Welke vruchten heb jij in je leven gecreëerd?
· Hoe zagen de vruchten er uit?
· Welke schil hadden jouw vruchten, welke vorm van bescherming?
· Welke smaak hadden zij voor jou? En voor anderen?
· Wie hebben van jouw vruchten genoten?
· Welk zaad zat er in jouw vruchten en wat is daarmee gebeurd?

Teken één van jouw vruchten, 
de vrucht die je het meest aanspreekt of bezighoudt.

· Hoe ziet hij eruit?
· Hoe zit het met het vruchtvlees, de schil, geur en kleur?
· Hoe zit het met de zaden? Waar zijn ze, hoe zien ze eruit?
· Zie je een parallel met wat jij wilt of moet gaan loslaten (verdwijnzaad)? Of wil je hier
meer van (zaaien)?

Schrijf- en tekenoefening over jouw vrucht
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Zoek een plek op waar je rustig kunt staan, waar het lekker warm is en als je het fijn vindt
een zacht muziekje op kunt zetten.

 
Ga stevig op twee blote voeten staan en 

voel dat je met je voetzolen contact maakt met de grond.
Ga met je aandacht naar binnen en sluit je ogen. 

Neem je ademhaling waar. Haal een paar keer diep adem, adem rustig en langzaam uit.
Ga met je aandacht naar je voeten, langzaam naar je benen, billen, bekken, romp, armen

en hoofd. Voel je hele lichaam.
 

Leg je handen op je buik en houd ze daar even. 
Verplaats ze naar je onderbuik en maak daarna cirkels met je beide handen over je hele

buik en borstgebied. Blijf met je aandacht bij je handen en je romp.
 

Dan ga je met je handen van je rechterbil over je rechterbeen naar je voet. Verplaats je
handen tegelijk en geef telkens een stevige druk die je zelf prettig vindt. 

Tot en met je voetzool.
Kom langzaam omhoog terwijl je handen zacht over je been glijden.

Doe dit ook met je linkerbeen.
Dan ga je via je buik naar je rechterarm en -hand en vervolgens je linker arm en hand.

 
Leg daarna je handen op je onderrug en ga langzaam zo ver als je komt omhoog. 

Geef dan letterlijk schouderklopjes aan jezelf. 
 

Dan leg je beide handen op je nek en loop met je handen langzaam omhoog via de
achterkant van je hoofd naar je kruin. Pak je hoofd boven de oren stevig beet en houd je

handen een poosje stil op die plek.
 

Kom je bij je voorhoofd en je gezicht, raak het zacht met je vingertoppen aan met zachte
strelingen en ga door naar je borstgebied. Leg je handen op je hart en voel na. 

Neem je ademhaling waar.
 

Open je ogen en maak twee keer een strijking met je handen over je lichaam van je hoofd
naar je voeten, een keer over je rug, de andere keer over je buik.
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Massage ter ontspanning aan jezelf



In de herfst worden de dagen korter, de
temperatuur lager en zijn er soms flinke stormen. 
 Langzaamaan keren we steeds verder naar
binnen en gaan we naar het einde van het jaar,
naar de winter en de feestdagen.

Die feestdagen zijn voor de een heel fijn, voor de
ander naar. Maar ze zijn er wel. In de donkere tijd
van het jaar is het extra fijn om anderen te
ontmoeten, om te delen wat er leeft en wat
aandacht mag krijgen.

VakantieAnders organiseert Kerst Anders en het
Oud&Nieuw event.
En op de dagen ertussen in zijn er relax massage
dagen.

Met KerstAnders is er een rustige sfeer passend bij
‘het naar binnen gekeerd zijn’ van jezelf. De dagen
zijn kort, ook al worden ze dan heel langzaam al
iets langer en we creëren een warm bad waarin
ieder mag zijn zoals hij is. Het is een vijfdaags
event met gelijkgestemden, verzorgde maaltijden
en inspirerende workshops. In alle vrijheid kun je
meedoen met dat wat je aanspreekt en waar je zin
in hebt. Er is ook genoeg gelegenheid om tijd voor
jezelf te nemen.

"Ik vond het heel bijzondere dagen.
 Voor mij een onverwacht fijne kerst met een prettig aanbod van

workshops.
Mijn inzicht is toch loslaten van verwachtingen en 

open staan voor alle mooie gebeurtenissen en lieve mensen."

Naar de feestdagen



"Wat hebben we genoten van onze VakantieAnders Oud&Nieuw feest.
Toffe workshops, heerlijk gegeten, afgewassen, gelachen, gehuild,

getroost, gedanst, oliebollen gegeten, sjamaans kampvuurritueel, samen
afgeteld, gehugd, verhalen gedeeld. 50 mensen die elkaar niet allemaal
kenden hebben met elkaar verbinding en vriendschap gevonden. Zo mooi
hoe iedereen openstaat voor contact. Zoveel liefde en warmte gevoeld! 

Bij Anders hoor je er bij. Carla en Luc…wat was het prachtig. 
We sluiten deze dagen in ons hart. Tot Anders ." Irene

 

Oud&Nieuw is een driedaags evenement met een hele andere sfeer, uitbundiger,
feestelijker en met meer mensen. Drie dagen met workshops, ontmoetingen,
dans en een intens ritueel op oudejaarsavond. Loslaten wat je niet meer nodig
hebt en meenemen waar je gelukkig van wordt om feestelijk het nieuwe jaar in te
gaan.

Wil je er meer van weten, kijk beslist op de website vakantieanders.nl
Meld je tijdig aan als je erbij wilt zijn!

Vind je het leuk om erbij te zijn en workshops te geven? 
Neem dan contact met ons op.
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