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De winter is een tijd van verstillen. Maar voor sommigen is het ook
een tijd van donker, grauwheid en futloosheid. Heb jij een winterdip?
In mijn blog geef ik een aantal tips om hiermee om te gaan.
Sandra Barth  
sandrabarth.online

Opstellingen, hocus pocus of iets voor jou?
Met een (familie) opstelling krijg je laagdrempelig en direct inzicht in
persoonlijke vraagstukken over werk, relatie of andere thema's.
Luc Anders
VakantieAnders.nl

Oude overtuigingen spelen een grote rol in ons leven. Ook als je ze
niet meer nodig hebt. Ook jij kunt je belemmerende overtuigingen
transformeren.
Anna Touw Smit     
anna-smit.nl

In mijn blog vertel ik over de symbooltaal van astrologie.
Wat elk mens uniek maakt. Als astroloog heb ik een symbooltaal
leren ontcijferen en lezen.
Natasia de Ridder
kailosinzichten.nl

Gevoelig zijn in een tijd waarin de prikkels je continu om de oren
vliegen is best een uitdaging. Mij helpt het om mee te bewegen met de
seizoenen. Bijvoorbeeld genieten van de verstilling van de winter. Meer
hierover lees je in mijn blog ‘Stap in de beweging van de natuur’.
Nicole Klip
klipenklaarcoaching.nl

De schrijvers van dit winter  AndersMagazine

In dit magazine schrijf ik over vriendschap. Geïnspireerd op de
magische woorden uit het boek De jongen, de mol, de vos en het
paard van Charlie Mackery. Werkelijk een schitterend en magisch
boek over echte liefde tussen vrienden. 
Brenda Vrieze
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Een verrukkelijk vegetarisch winterrecept: 
Zuurkoolstamppot met stoofpeertjes
Nils



VakantieAnders biedt verbindingen met elkaar!

Sinds 1993 organiseert VakantieAnders jaarlijks de zomerweken. 
Door de jaren heen zijn de activiteiten 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.

In elk AndersMagazine delen we kennis en persoonlijke
verhalen,tips, ervaringen, oefeningen en gedachten.

 
Om met elkaar 

in verbinding te komen 
en te blijven.

 



Voor ons is er een langer geleden geplant zaadje dat nu tot leven komt. Een zaadje
waarin we een persoonlijke reis aanbieden en begeleiden. Het is een reis naar
Portugal waarin je weer een stap maakt in jouw eigen persoonlĳke ontwikkeling.
Een soort retreat om in alle rust en tĳd voor jezelf jouw wensen verder uit te werken
en om je obstakels onder ogen te zien. Deze reis is in april, rond Pasen. Dé tijd voor
een nieuw begin.

En er zĳn meer zaadjes die we deze winter geplant hebben: de vuurloop, het
transformatiespel en, terug van weggeweest, de AndersZeilen weekenden. 

We staan in deze winter vol plannen energiek en dankbaar aan het begin van dit
nieuwe jaar. 

Ons vuur, van Luc en mij, brandt.

We zĳn wat vertraagd met dit Magazine. Het komt later uit dan oorspronkelĳk
bedoeld was. En dat past precies bĳ deze tĳd, de winter en dit corona tĳdperk
waarin veel anders loopt dan vooraf bedacht.

Vertraging, verstilling, naar 'binnen' gaan, bezinning, reflectie, rust nemen, het hoort
allemaal bĳ de winter: de rode draad in de blogs en verhalen in dit magazine. Een
winter om zaken te transformeren. En zelfs een recept waar je de tijd voor moet
nemen om vervolgens te genieten van deze unieke en heerlijke combinatie van
zuurkool met stoofpeertjes.

In de winterse rust ontstaat er ruimte voor het planten van nieuwe zaadjes. Ideeën
borrelen op, het suddert en groeit. Er zĳn zaadjes die dit jaar tot bloei komen.
Andere zaadjes hebben meer tĳd nodig. 
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Carla Pleĳers 
Mazzaze.nl 
Anderstĳd.nl
VakantieAnders.nl

Het vuur brandt



De donkerste dagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is al even begonnen. Toch is je energie 
nog niet je dat. En je had nog wel zulke goede voornemens: lekker (buiten) sporten, 
gezond eten en toch lukt het je gewoon niet. Je bent niet vooruit te branden. 

Herken je dit? Misschien heb je last van een winterdip. Sommige mensen zijn ook 
depressief. Ze zijn verdrietig zonder aanleiding en tobben over alles. Anderen zijn vooral 
moe. In dit blog besteed ik aandacht aan hoe het komt dat je een winterdip kan hebben 
en wat je er aan kunt doen.

De winter staat voor rust
In het werkend leven is het niet echt geaccepteerd om het even rustig aan te doen. We 
moeten altijd presteren. Onze maatschappij ziet er in de winter voor het grootste deel 
hetzelfde uit als in de zomer, op een enkele vakantie na. Denk maar aan werktijden, 
slaaptijden en het voedsel in de winkels. 

Toch is de winter een speciale periode, waarin je naar binnen kan keren. De natuur staat 
even stil. De bomen hebben geen blaadjes, de vogels hoor je (bijna) niet fluiten (of ze zijn 
naar het zuiden getrokken) en zelfs de zon geeft even geen vitamine D af. Het is 
tegennatuurlijk om nu in volle actie te komen. Je lichaam schreeuwt om rust. 

Winterdip? 

Niet weten
Gun jezelf de tijd om in 'niet weten' te verkeren. We vinden zo snel dat we veel moeten
doen, omdat we niet passief willen zijn of omdat we gewend zijn een richting te hebben.
Toch is het de enige weg om jezelf de ruimte te geven. Rust, slaap en wandel veel tot je in
de loop van februari weer het gewone ritme oppakt. 

Tips om met je winterdip om te gaan

Ruimte
Januari en februari zijn nog wintermaanden. 
Toch voelt het alsof je weer volop gas moet 
geven, doordat iedereen om je heen weer 
aan het werk gaat. Je krijgt soms zelf al een 
beetje energie omdat de dagen wat lichter 
worden. 

Het is belangrijk om deze maanden zo vrij en 
leeg mogelijk te houden, want dan is er 
ruimte om de juiste dingen vanuit je bron te 
laten ontstaan en niet vanuit je hoofd. 

Terugkeer van levenskracht
Het wordt elke dag iets lichter. Al in de loop van januari kun je dit ervaren. Als je naar 
jezelf kijkt, zul je misschien ook merken dat je zelf ook meer levenskracht krijgt. Verspil de 
eerste tekenen niet gelijk, ervaar het alleen maar. Leg je niet vast voor lange termijn 
taken, je moet eerst je energie verder opbouwen.



Maak het gezellig
Kijk eens om je heen in je (huis)kamer en de plek waar je (thuis)werkt. Zit je daar met
plezier? Wat kan je doen om het voor jezelf prettiger te maken? Als het een troep is, zul je
er niet met plezier zitten/ werken. Soms kan er aan een ruimte ook een negatieve
associatie gekoppeld zijn. Ga zelf eens na wat voor associatie jij hebt bij de plekken waar
jij vaak bent. Hoe kun je er jouw thuisplek van maken? Dat kan met muziek, mooie
voorwerpen of juist lekker opgeruimd. Dat is voor iedereen anders.

Beweging
Blijf in beweging, maar belast je lichaam niet te veel. Dit staat in de winterslaapstand. Zet
een wekker of doe de oefeningen als je wacht op je espressomachine. Doe een paar
lunges, squats of doe een dansje. Ga vooral naar buiten en snuif de frisse winterlucht op.
Wandel elke dag minstens een half uur buiten.

Vast dagritme
Ga op tijd naar bed en sta op tijd op. Dat hoeft niet persé om 7.00 te zijn, maar uiterlijk
half 9. Moeite met opstaan? Een lichtwekker helpt om je uit je diepe slaap te halen, voor
hij afgaat. Dan kun je makkelijker opstaan. Slaap niet overdag. Als je toch heel moe bent
overdag, slaap dan alleen aan het begin van de middag en niet langer dan een half uur.
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Doe iets waar je energie van krijgt
Als je meer tijd hebt omdat activiteiten uitvallen, kun je een oude hobby weer oppakken.
Of begin met een nieuwe. Ga schilderen, vliegtuigjes bouwen, eindelijk dat boek schrijven
dat je altijd al wilde schrijven, noem maar op. Het is nu het moment. Want als je bezig
bent in een creatieve flow, krijg je meer energie. En dan doe je ook de andere dingen die
je minder leuk vindt met meer gemak.

Plan (online) ontmoetingen in
Ik hoor van mensen om mij heen dat ze minder goed in hun vel zitten nu ze minder
contact hebben of minder zin hebben om dingen te ondernemen door hun winterdip. 
Een mens heeft nu eenmaal sociaal contact nodig. Dat helpt ook je energie op te bouwen.
Daarom is het belangrijk om goed contact te houden. Ga met iemand wandelen of plan
een online ontmoeting in. Organiseer een lunchpauze met je collega’s online. Of met je
familie. 

Ik wens je een mooie periode
waarin je zacht bent voor jezelf en
dat het licht je levenskracht weer
langzaam laat groeien!

Sandra Barth

Eet gezond
Zorg dat je voldoende fruit en groenten eet, zodat je een goede weerstand hebt.
Groenten die specifieke voedingsstoffen hebben om jouw winterse lichaam te voeden
zijn bewaargroenten van de koude grond: o.a. kolen, aardappelen, bieten, winter-
wortelen, knolselderij, prei en uien. Zij dragen het licht in zich, ze hebben zonlicht
opgeslagen in de vorm van vitamine C.



Familie is het eerste waar je aan denkt bij een familieopstelling. Maar dat hoeft niet zo te 
zijn. Wat medicijnmannen, sjamanen, wijze vrouwen en mannen in de oudheid al wisten, 
lijkt in deze tijd weer (h)erkent te worden. Gebeurtenissen in het verleden, opgelopen 
trauma’s, goede omstandigheden, status, levensstandaard en meer worden van generatie 
op generatie doorgegeven en zijn meer dan alleen de chromosomen van papa en mama 
die samensmelten. 

Maar ook relaties met je vrienden, op het werk en zelfs met wat je doet hebben een 
verbinding die de traditionele wetenschap tot voor kort geheel niet kende. Toch is ook 
deze wetenschap nu op details uitgekomen, waarin dit soort vergaande ‘verbindingen’ in 
kaart gebracht worden. 

Wat is een familieopstelling of systeemopstelling?
Bij een familieopstelling stel je de relaties op die relevant zijn voor je vraag. Je vader, 
broer, zus, oma, neef, betovergrootvader, iedereen die past in je opstelling is welkom. In 
een opstelling worden representanten op de plaats van je familieleden neergezet en 
wanneer de opstelling compleet is, laat de begeleider het ‘proces’ beginnen. Hierin is het 
bijzonder dat reacties en emoties die bij de familieleden horen, beleefd worden door de 
representanten. Als het nieuw voor je is, denk je dat de representanten het spelen. Niets 
is minder waar: de representanten worden het zelf gewaar.

Een familieopstelling overstijgt de familie als je je relaties met andere mensen of, 
abstracter, andere situaties, dingen en zelfs hele bedrijfsprocessen onderzoekt. Dit 
noemen we systeemopstellingen. 

In een opstelling gaat het erom, dat je jouw plek vindt waar jij je het meest prettig voelt. 
Een plek waar jij tot je recht komt en je op de juiste plaats bent. 

Familieopstelling

Waarom een opstelling?
Een familieopstelling helpt jou een probleem in je leven op te lossen of een vraag te
beantwoorden. Loop jij bijvoorbeeld vaak tegen problemen aan op jouw werk? Of kun je
met bepaalde mensen niet goed opschieten? Misschien ben je te afhankelijk van iemand,
of is iemand te afhankelijk van jou.
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Later is de familieopstelling verder ontwikkeld, waarbij de ‘familiestamboom’ minder aan 
de orde kwam. Rupert, ook een Duitse opsteller, ontwikkelde opstellingen uitgaande van 
het verlangen, iets waar je naar uitkijkt, een doel, een goede relatie, goede gezondheid. 
Alles waar je naar kan verlangen, zolang de vraagstelling maar helder is. Een aanpak die 
mij zelf beter past en ik ook gebruik bij mijn opstellingenwerk. 

Bij opstellingen geldt, dat een vage vraagstelling een vaag resultaat geeft. Een goede 
opsteller zorgt ervoor dat eerst de vraag helder is. Soms is dat al voldoende om voor 
jezelf inzicht te krijgen voor een eerste stap in wat je nu eigenlijk wilt.

Ik werk zelf bij voorkeur vanuit het verlangen en zie het systeemwerk als een hiërarchie 
zoals in een kudde dieren of zwerm vogels die zich verplaatst. De buitenring is de enige 
groep in de kudde die grenst aan de vrije natuur. Alle andere zien alleen elkaar en 
ogenschijnlijk is de 4e plaats op rij 5 dezelfde als plaats 7 op de een na laatste rij. Ieder 
ziet soortgenoten om zich heen. Toch heeft ieder een eigen plaats waar hij/zij zich prettig 
en op z’n plaats voelt.

Of niet, en dan is het aanpassen aan waar je nu bent (acceptatie) of verhuizen naar een 
andere plaats. En daar kan een opstelling enorm bij helpen. In een opstelling ervaar je 
geen ratio, geen redenering, maar je voelt en ervaart in je onderbewuste wat je moet 
doen en waar het goed voelt. Woorden kunnen daar niet tegenop en kunnen het ook niet 
verklaren. Het is. Je maakt in jouw opstelling precies door wat jou aangaat.
Luc Anders

Dan laat de begeleider het proces beginnen.
Representanten verplaatsen zich. Er worden
vragen gesteld, antwoorden gegeven en
langzaam ontstaat er een nieuwe zetting die
vaak leidt tot een helende werking waarin ook
emoties ontstaan en oprecht gedeeld worden.

De familieopstellingen hebben hun oorsprong al in de jaren vijftig, maar zijn echt tot
ontwikkeling gekomen in de jaren ’90 door Bert Hellinger. Hij deed de naam
familieopstellingen echt eer aan en ontwikkelde methoden waarin je ervaring krijgt met je
familie, voorouders en meer. 
Trauma’s uit het verleden zoals miskramen, oorlogsdoden, verantwoordelijkheden van
ouders overnemen en andere trauma’s worden zo geheeld.

Hoe werkt een opstelling?
Een opstelling kan op verschillende manieren. Hier kiezen we een opstelling van jouw 
situatie en representanten van mensen die hierin een rol spelen inclusief jijzelf. Samen 
met je begeleider krijg jij je vraag helder en stel je jouw situatie op met een aantal 
representanten. Dit zijn mensen die op de plek gaan staan van mensen (en/of situaties) 
die in jouw vraagstelling van belang zijn. De begeleider checkt of de representanten op 
hun plaats staan en ook representeren voor wie ze gevraagd zijn. 

Heel bijzonder is, dat er al vanaf dat moment een ervaring is bij de representanten zelf, 
maar ook bij de omstanders, dat ze de persoon zijn die ze vertegenwoordigen. Niks 
toneelspel, zo is het gewoon.



Zingen is haar passie. Wendy is een vrouw van vijftig jaar. Ze zingt al vanaf haar 
11e. Ze is verschillende keren bij de zomerweken en Oud&Nieuw van 
VakantieAnders geweest. Ze heeft 25 jaar ervaring als rock en pop zangeres in een 
band als ze voor het eerst aan een zomerweek meedoet. 

De yin en yang in mij als zangeres
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Mantra zingen workshops
Haar stem is krachtig genoeg om het te dragen en ze gaat er later thuis mee 
verder. Ze besluit mantra zingen workshops te ontwikkelen: ze leert de betekenis 
van de Sanskriet teksten, voegt meditaties toe en bouwt stiltes in om de mantra’s 
te laten resoneren. 

Als ze de workshops geeft, loopt het alleen niet echt: de mensen willen dit wel af 
en toe doen, maar niet elke week of elke maand. Het vuur gaat er wat uit en 
 Wendy is inmiddels ook erg druk met een andere baan.

Ze vertelt hierover en laat gelijk haar prachtige 
stem horen. De yogadocente van die week wil 
graag een yogales met mantra’s zingen geven en 
vraagt aan Wendy of zij de mantra’s wil zingen. 

Daarmee gaat een nieuwe wereld voor haar open. 
 
Wendy kent het niet en gaat de muziek 
beluisteren. Ze ontdekt dat het voor haar vrij 
gemakkelijk is om in te studeren en gaat in de 
workshop de mantra’s zingen. Het maakt haar blij 
en ze vindt het erg leuk om te doen.

432 Herz van de indiaanse fluit
Tot anderhalf jaar geleden. Wendy is weer veranderd van werkgever en het 
verlangen om de mantraworkshops te geven is er nog steeds. Het verlangen groeit. 
Ze ontmoet Inge, een yoga dame. Samen gaan ze yoga-, klank- en mantra-sessies 
geven. 

Ademoefeningen en haar sjamanentrommel worden toegevoegd. Wendy schaft 
een indiaanse fluit aan om te gebruiken bij deze klankhealings. Deze fluit geeft een 
geluid op 432Herz. Dit betekent dat het beter resoneert met het hoge bewustzijn. 
Het werkt als een hartopener en Wendy speelt op haar gevoel op deze fluit. Geen 
toonladder of ritmes, maar ‘gewoon’ spelen. Net zoals ze met haar stem steeds 
meer gaat klanken.



Haar droom
Ze krijgt een droom, een groeiend
verlangen om meer met zang,
klank en heling te doen. Ze is
ervan overtuigd dat ze veel kan
brengen op dit gebied waar ze zelf
ook zoveel uit haalt. 

Ze weet dat deze geluiden en
klanken een helend effect hebben
op mensen. Daar groot in worden
is haar droom.

Haar stem
Ze ontmoet leraar Peter de Gouw
en ze vertelt hem over haar fluit
en zang. Al gauw zegt hij dat haar
stem haar hoofdinstrument is. Dat
ze dat krachtig mag inzetten en de
instrumenten als ondersteuning
kan inzetten. 

Haar instrumenten breiden zich uit
met kristallen klankschalen,
stemvorken, metalen klankschalen
en goshi’s. Ze komt telkens wat
dichterbij haar droom.

Klankhealing
Wendy wordt uitgenodigd om mee 
te doen aan een klankhealing en 
 ook om daar haar stem in te 
zetten. 

Deze klankhealingen starten met 
een gong en gaan daarna in 
afstemming op de groep verder 
met instrumenten bij de chakra’s 
en de stem van Wendy. 

De kristallen klankschalen bij de 
bovenste chakra’s stimuleren een 
vloeiende overgang naar het 
hogere bewustzijn. Aan het einde 
zet Wendy het lied ‘I am light’ in. 

Ze genieten zelf ook enorm van 
deze avonden.



Cirkel is rond 
De samenwerking met Inge (yogi) loopt door, ze geven samen klankhealings. Ze 
werkt ook samen met Bernadette, die alles weet van maanstanden en de invloed 
daarvan op mensen. Afgelopen zomer heeft ze met Ronald, een zanger-gitarist, 
veel opgetreden op een camping met kampvuur zingen. Daar kan ze haar ei kwijt 
met het zingen van pop en rock liedjes. 

Samen met haar levenspartner zingt ze in een popkoor waar ze ook veel plezier 
van heeft. ‘Zingen is fijn en gezond’. De cirkel is rond. Ze heeft yin en yang: yin 
met de mantra’s en klanken. Yang met de pop en rock liedjes. Het klopt voor 
haar. Het is allebei fijn. Het een vult het ander aan en het maakt haar compleet. 

Dreamtime healing
 Wendy weet wat het met je doet als je ligt 
om deze klankhealings te ontvangen. Dat 
heeft ze beleefd in de dreamtimehealingen 
bij VakantieAnders. Daar heeft ze elke keer 
enorm van genoten. 

‘Het zijn verwenmomenten die heerlijk zijn 
om te ontvangen’. Die ervaring neemt ze 
nu mee in de concerten en healings die ze 
 zelf geeft.

Zachtheid laten voelen
Ze weet nu dat ze mensen kan ontroeren met haar kwaliteiten: haar klanken,
stem, zang en stemvorken en instrumenten. Wendy kan en wil hiermee 
daadwerkelijk iets betekenen voor anderen. Langzaamaan durft ze steeds meer te
gaan staan en zichzelf te laten zien. Haar droom komt steeds dichterbij. 

In 2022 start ze haar eigen praktijk met een-op-een-sessies. Ze weet dat mantra’s 
en klanken veel meer zijn dan het mooie geluid alleen, ze hebben ook een helend 
effect. Dat ze iemand in zijn/haar kracht kunnen zetten. En zo de zachtheid 
kunnen laten voelen.

Wendy is dankbaar dat ze de mantra’s heeft ontdekt bij VakantieAnders en dat ze 
ermee verder is gegaan. 

Het heeft haar leven verrijkt. 

Carla Pleijers
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Om Sarabee  - Bhakti Music
 

Om Sarabee Bhawantu Sukhinaha
Sarabee Santu Niramaya

Sarabee Badrani Pashantu Maha
Kachid Dukhabad Bhahwe.

Wendy Vorstenbosch
www.wendyv.nl

Betekenis:
Moge ieder levend wezen rust en geluk vinden & 

mogen we allen het goede zien in elk ander levend wezen
 

Favoriete mantra van Wendy
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Er zijn vriendinnen die ik al ken vanaf de middelbare school. Met hen heb ik 
geploeterd voor examens, gegniffeld om mijn eerste verliefdheden en fantastische 
stapavondjes mee beleefd in lokale dancings. Er zijn vriendinnen die ik ken van mijn 
studie. Met hen deel ik de passie voor communicatie. En er zijn vriendinnen die ik 
ken van sport, vrijetijdsbesteding en vanuit het ouderschap. 

Ik ben erg blij dat ik al die frauleins en chica’s ken, zoals ik ze altijd noem. Toch lukt 
 het me lang niet altijd de waarde ervan in woorden uit te drukken. 

Dan lees ik deze kerstvakantie, het boek: “De jongen, de mol, de vos en het paard” 
van Charlie Mackery, vertaald door Arthur Japin. Na een zin gelezen te hebben, voel 
ik me al betoverd. Betoverd door de magische woorden die erin staan over 
vriendschap en houden van jezelf en anderen. Vergezeld van prachtige 
pentekeningen. 

Het lijkt alsof de schrijver onder mijn hersenpan is gekropen. En vervolgens de 
gevoelens en gedachten die ik over vriendschap heb, heeft weten te vatten in 
zinnen. 

De magie van vriendschap 



Er gaat niets boven vriendschap
Natuurlijk hoop ik uit de grond van mijn hart (en niet alleen voor mezelf, maar 
nog meer voor alle betrokkenen), dat we straks weer veel meer kunnen dan 
wandelen. Dat we weer naar het theater, de horeca, de sauna en sportcomplexen 
kunnen en onze verjaardagen uitbundiger kunnen vieren. Dat we onze kids weer 
mogen taxiën naar allerlei activiteiten en dat we weer grootse vakantieplannen 
kunnen maken. 

Maar ik weet ook, dat door al die drukte die dat teweegbrengt, de essentie van de
vriendschap weer wat meer naar de achtergrond zal gaan. Omdat we opgaan in 
wat er in het moment gebeurt en het leven weer in een sneller tempo zal 
verlopen. 

Daarom ben ik blij met het boek “De Jongen, de mol, de vos en het paard”. Zodat 
ik het gevoel van dankbaarheid onderdeel te zijn van een groter geheel weer op 
kan roepen, indien ik me wat verloren voel. En de vriendschap op waarde blijf 
schatten. Want dat er mensen zijn van wie je houdt en die van jou houden, dat 
blijft een magisch iets. En stijgt wat mij betreft ver boven alles uit in donkere én 
lichte dagen. 

Brenda Vrieze

“Als je de macht lijkt te verliezen over grote dingen, focus dan op wat
dichtbij is en waar je van houdt”, is op een van de bladzijden te lezen. De
jongen is daarbij te zien op het paard in een heel groot bos. Het liefst zou ik de
pagina uit het boek rukken en als poster boven mijn bed hangen. Want dit is
precies hoe ik het voel, zeker in deze coronatijd. 

Toen we niets anders konden doen, heb ik eindeloos veel kilometers afgelegd
met mijn vriendinnen. Op zonnige en minder zonnige dagen maakten we
wandelingen. Tochten vol waardevolle gesprekken, met een herontdekking van
de schoonheid van de natuur. 

En ouderwets genieten van thee uit een thermoskan en zelf belegde broodjes.
Hoe ongrijpbaar het leven ook voelde, als we wandelden, voelden we liefde en
verbinding met elkaar. We beloofden er voor elkaar te zijn, zonder er al te veel
woorden aan vuil te maken. Het samen lopen over de paden en genieten van wat
er wel is, maakte daar ruimte voor. 
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De winter is een periode van verstilling. Er lijkt niets te groeien. Alle bomen en veel 
struiken zijn kaal, lijken doods. Gelukkig is dit niet het geval, want onder de grond is er van 
alles in beweging. Een hele rustige beweging, dat wel. 

In de afgelopen jaren heb ik gemerkt hoe fijn het is om mijn eigen beweging aan te 
passen aan die van de natuur. Verstilling in de winter. Ontluiken en meer energiek zijn in 
de lente. Volop bloeien en stralen in de zomer. Om dan als laatste, in de herfst, te kunnen 
oogsten en langzaamaan het tempo weer terug te schroeven.

Deze beweging geeft mij houvast en daardoor een prettige rust. Een rust waar ik, 
hoogsensitief als ik ben, een hele sterke behoefte aan heb. 

Hoogsensitief? 
Stap in de beweging van de natuur



Kluizenaar of met de seizoenen meebewegen?
In deze tijd, waarin het lijkt dat je alleen gezien wordt als je volop aanwezig bent op de
sociale media, is het dan alsof je een kluizenaar bent. Soms ben je er. Vaak echter ben je
er niet. Wil je niet. Sterker nog, kan je niet. Niet iets wat je altijd in dank wordt
afgenomen.

Wat mij hierin helpt, is die beweging van de natuur volgen. Die voelt heel natuurlijk aan.
Niet alleen voor jezelf. Ook, alhoewel dan meestal onbewust, voor de mensen om je
heen. Het leuke is bovendien, dat als je hen uitnodigt met jou mee te bewegen, dit ook
voor hen heel aangenaam is. 

Die natuur, die is niet alleen om jou heen. Ze zit ook in jou. Jij maakt er een integraal
deel van uit. En hoe meer jij deze natuurlijke beweging van de seizoenen oppakt, hoe
meer rust jij ervaart.

Fijne -winterse- verstilling.

Nicole Klip
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Hoogsensitief?
Zo’n 20 procent van de mensen is hoogsensitief. Dat is best veel. Een op de vijf. Nu wil
dit absoluut niet zeggen dat deze mensen allemaal hetzelfde zijn. Integendeel, iedereen
is uniek. Wel hebben we allemaal overeenkomsten. Kenmerken zoals een groot
empathisch vermogen, een sterk oog voor detail (waar je je ook helemaal in kan
verliezen) en een hoge gevoeligheid voor prikkels.

Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat je een veel grotere behoefte aan rust hebt. Tijd die je
gebruikt om bijvoorbeeld alle prikkels te verwerken. Én die je helpt om weer uit die
valkuil te kruipen van je verliezen in details of de emoties van anderen.
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Zuurkool stamppot ........
Benodigdheden (voor 4 personen)
1kg aardappel (kruimig, het liefst Frieslanders, Eigenheimer of Doré) 
700 gram zuurkool (uit het vat bij de lokale groenteboer)
1 grote ui 
1 winterpeen
kummel of karwijzaad
2 laurierblaadjes 
1 blikje bier 
200 gram roomboter
250 ml volle melk

Pel de ui, snijd de kop en kont eraf en snij in 4 gelijke kwarten. Schil de wortel, kop en 
kont eraf na het schillen en snij deze 1 keer door de lengte en dan door de helft dat je ook 
4 gelijke stukken hebt. Zet de zuurkool met 100 gram boter, ui, wortel, laurier en 
karwijzaad op laag vuur, totdat de boter goed gesmolten is. Open nu het blikje bier, neem
een goede slok en voeg de rest toe aan de zuurkool en dek dit af met bakpapier. Zorg dat 
er wel een klein beetje stoom kan ontsnappen, gebruik dus geen deksel! 

Roer de zuurkool regelmatig om, zodat de onderkant niet verbrandt. Wanneer de uien 
gaar zijn, is alles goed en kun je het vuur uitzetten. Vind de laurier en gooi dit weg. Haal 
de 4 stukken ui en 4 stukken wortel uit de pan en snijd deze in zo klein mogelijke stukjes 
(kan ook met de keukenmachine) en doe dit weer terug bij de zuurkool, goed mengen. De 
zuurkool is nu klaar.

Schil en was de aardappelen. Snijd deze in gelijke stukken en zet op met koud water 
(hierdoor behoud je meer vitamines en zal de aardappel gelijkmatiger garen) en een 
beetje zout. Breng de aardappelen aan de kook en kook ze totdat de aardappelen gaar 
zijn (ongeveer 15 minuten, maar elke aardappel is weer anders…). 

Verwarm in de tussentijd de melk en 150 gram boter in een kleine pan (hoeft niet te 
koken als het maar warm is). Giet de aardappelen af als ze gaar zijn. Bewaar voor de 
zekerheid een klein beetje kookvocht. Stamp ze fijn. 
Nu kun je rustig de melk en boter tot de gewenste dikte toevoegen. Grote kans dat je alles 
nodig hebt. Wanneer het nog te dik is naar JOUW mening, kun je altijd wat kookvocht van 
de aardappelen toevoegen. 

Meng de aardappelpuree met de zuurkool. Het is belangrijk dat ze allebei warm zijn 
(hoeft niet heet). Dit mengt een stuk makkelijker en zorgt ervoor dat je niet zoveel kracht 
hoeft te gebruiken. (Dat komt de aardappel ook niet ten goede. Die krijgt daardoor een 
beetje een lijmachtige structuur).
Voeg steeds een deel van de aardappelpuree toe aan de zuurkool en meng totdat je het 
zelf lekker vindt. De een houdt meer van zuurkool dan de ander, dus voor iedereen is dit 
weer een andere afweging. Breng eventueel op smaak met: zout, peper, tabasco, 
roomboter en/of worcestersaus.
Dit is de zuurkoolstamppot. Het is veel werk maar is het zeker waard. 
Tip: dit kun je erg goed invriezen. zorg wel dat het koud is voordat je het afdekt en invriest. 
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 4 gieser wildeman peren
 500 ml glühwein of rode wijn
 50 gram suiker
 25 gram vanille suiker
 1 kaneelpijpje
 4 steranijs
 2 kruidnagel
 2 kardemon peulen (of poeder)
 1 sinaasappel
eventueel een theelepel maizena 

Snijd met een dunschiller de schillen van de sinaasappel af (probeer zo min mogelijk wit 
mee te schillen, dit maakt bitter). Doe alles behalve de peren in de pan en breng dit 
zachtjes aan de kook. 
Schil de peren en haal met een Pommes Parisienne boor het klokhuis uit de peren. Heb je 
niet zo'n boor, snij dan de peer door vieren en snij met een mesje het klokhuis weg. 

Wanneer het kookt (alles wat in de pan zit behalve de peren) voeg je de peren toe en laat 
je dit op heel zacht vuur opstaan (dat het licht kookt). Je kunt het ook pocheren (een 
kooktechniek waarbij het vocht/ vloeistof net onder het kookpunt blijft, tussen de 85 en 
95 graden) voor de iets gevorderde koks onder ons. 

Prik af en toe met een vork om te checken of de peer gaar is, mag best nog wel een beetje 
stevig zijn (niet langer dan 5 minuten want dan worden ze erg slap). 

Zet het vuur uit en laat de pan met peren en al gewoon staan, houd er rekening mee dat 
de peren nu nog verder door zullen garen ondanks dat het niet meer kookt. Je kunt nu 
eventueel een theelepel maizena mengen met 2 eetlepels water (roer dit met je 
vingertopje goed door) en toevoegen aan het vocht met de peren. Dit zorgt ervoor dat de 
peren een mooie glans krijgen. (Het verandert niets aan de smaak of structuur).

Wanneer alles klaar en alweer koud geworden is (of als ingevroren eerst rustig laten 
ontdooien) kun je dit het best in een klein pannetje op laag vuur warm roeren of in een 
bakje afgedekt met plasticfolie in de magnetron opwarmen. (Helemaal niks mis mee, ook 
in 3-sterren restaurants werken ze met de magnetron, samen met de frituurpan 
ontzettend ondergeschikte keukenapparatuur, maar dat is weer een ander verhaal.) 

De stoofperen kun je in het vocht rustig verwarmen en je bent klaar om alles te serveren.

Tip: Heerlijk met een klein beetje mosterd, cranberry jam (zelfgemaakt of uit een potje) en 
gebruineerde amandelen. Ik zeg: Eet smakelijk!

Nils

......... met stoofpeertjes

Serveren
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Jaarhoroscopen en voorspellingen duiken weer massaal op in deze tijd van het jaar: in 
tijdschriften, kranten en TV programma’s. Een algemene schets van je sterrenbeeld 
beschrijven ze. Bijzonder als de voorspelling of jaarhoroscoop achteraf blijkt te kloppen. 
Vooral omdat het overgrote deel niet door een astroloog is bekeken. 

Elk mens is uniek
Een horoscoop of radix duiding is veel meer dan enkel je sterrenbeeld. Omdat elk mens 
uniek is en dus ook uit een unieke set van eigenschappen bestaat, is het praktisch 
onmogelijk om dit aan de hand van enkel je sterrenbeeld te beschrijven. Omdat je op
een bepaald tijdstip geboren bent en op een specifieke plaats op aarde, heb je een 
pakket aan eigenschappen bij je die jou jou maken. Zelfs bij een meerling is het zo dat 
ze nooit helemaal tegelijk worden geboren. Zo is iedereen uniek. Ook als ze maanden 
samen hebben doorgebracht in de buik van hun moeder.

Astrologie is een symbooltaal 



Symbooltaal
Als astroloog heb ik een symbooltaal leren ontcijferen en leren lezen. Deze taal van 
planeetenergieën, sterren, hemellichamen, Plutoïden, karmische punten, de zon en 
maan vertelt mij wat jij aan mogelijkheden hebt meegekregen. Ik noem dat ook wel je 
blauwdruk. Deze blauwdruk geeft veel meer weer dan het stuk van je sterrenbeeld. Dit 
wordt in de astrologie ook wel je Zonneteken wordt genoemd. 
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Je blauwdruk
Vanuit je blauwdruk zijn al je eigenschappen, 
kwaliteiten en bijzonderheden af te lezen. Om 
wat voorbeelden te noemen: de manier 
waarop jij je ouders ervaart, liefhebberijen, 
studiekeuzes, of je broers en zussen hebt. De 
sector waarin je wil werken of een voorkeur 
voor een bepaalde sector, in loondienst of 
liever als ondernemer. Dat het fijn voelt om op 
reis te zijn, of juist niet. Partnerkeuze, wat voor 
vriendschappen je hebt. 

Gewaardeerd worden wil iedereen. Alleen 
iedereen heeft een voorkeur waarvoor ze het 
allerliefst willen worden gewaardeerd. Is dat je 
onafhankelijkheid, zorgzaamheid, 
ondersteuning en het altijd klaar staan voor 
een ander of is dat je handige vingers, vlugge 
mond of weloverwogen manier om keuzes te 
maken?

Eigen vrije keuze
Ik verwonder me nog steeds over wat ik allemaal uit de Astrologische 
symbooltaal kan aflezen en hoe doeltreffend en passend een horoscoop is. 
De mogelijkheden die jij met je meeneemt, op je reis hier op aarde, bepalen 
alleen niet wat jij ermee doet. Dat is, zover ik weet, je eigen vrije keuze. Voor 
zover je ouders en omgeving dit niet voor je inkleuren. Of dat jij het in laat 
kleuren. Je zit tenslotte zelf achter het stuur en bepaalt wat je wilt in je leven. 
Toch? 

Voor nu een mooi 2022. Dat dit jaar je veel geluk en mogelijkheden mag 
brengen.

Natasia de Ridder



Arnie Heldens is een bekende bij veel VakantieAnders mensen. 
In een van de zomerweken heeft ze meegedaan aan een massagecursus van 
Carla. Daarna is ze de opleiding gaan volgen.

In december 2021 heeft ze haar Mazzaze diploma behaald. In dit jaar (2022) is 
zij verbonden aan de opleiding, zal ze alle weekenden assisteren en zelf ook een 
of meer workshops geven.
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De Mazzaze massageopleiding bestaat uit een reeks weekenden. Je kunt ook apart aan
een weekend meedoen.
Doe je de opleiding, dan volg je een reeks van negen weekenden én losse modules. In de
opleiding leer je masseren, dat spreek voor zich. Maar je leert er veel meer dan dat. Want
om goed te kunnen masseren, moet je ook weten welke effecten de massages hebben.
Dat leer je door zelf de massages te ontvangen en te voelen wat die met je doen. 

Je wordt aangeraakt, letterlijk op je lichaam. En ook figuurlijk op de binnenkant van jouw
wezen. Welke emoties liggen opgeslagen? Waar in je lijf voel je dat en hoe ga je daarmee
om? Hoe is het met jouw huidhonger? Ga je persoonlijke angsten ten gevolge van eerdere
ervaringen aan? Het gaat om het verhogen van je zelfvertrouwen, de bewustwording van
je lichaam, de controle loslaten, je overgeven aan wat is en buiten je comfortzone gaan.
De opleiding is een persoonlijke ontwikkelingsreis. Voor ieder die deze opleiding volgt.

Je leert ook hoe je een persoonlijke massage aan een ander geeft, hoe je afstemt, hoe je
op je eigen houding let, hoe je de grenzen van jezelf en de ander bewaakt en een veilige
setting creëert. Om dit allemaal te kunnen doen, heb je een breed scala aan grepen en
technieken nodig, die leer je uit te voeren en vervolgens in te zetten op het moment dat
het past. Dit leer je vooral door het te doen en te bespreken wat je hebt gedaan om daar
weer van te leren.

Als je alle onderdelen voldoende hebt afgerond, ontvang je het Mazzaze massagediploma
zoals Arnie op de foto hiernaast.

Carla Pleijers

Massage als een 
persoonlijke ontwikkelingsreis
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In onze vroege jeugd krijgen we vaak verwijten naar ons hoofd 
geslingerd: ‘Je doet het niet goed, je kunt het niet, hier ben je 
veel te jong voor’. Of zoals in mijn geval: ‘Jij had nooit geboren 
mogen worden’. Die verwijten stoppen we diep weg wanneer 
we ouder worden. 
Maar deze negatieve inprentingen hebben nog steeds invloed 
op ons. 

Oude overtuigingen – ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, 
ik ben lelijk, te langzaam, te dom – houden ons in de 
beperking. Ze spelen vaak een grote rol in ons leven. De 
stroom van onze gedachten is moeilijk te kraken. En toch… 
wanneer je jouw belemmerende overtuigingen kent en ze kunt 
ombuigen, heb je de sleutel tot verandering binnen 
handbereik. 

Overtuigingen transformeren
Uit onderzoek blijkt dat je hersenen reageren op je gedachten. 
Wanneer je vaak negatieve gedachten hebt, is de rechter 
frontaal kwab sterk ontwikkeld. Ben je positief en optimistisch, 
dan is de linkerkant groter en sterker ontwikkeld. We noemen 
dat ook wel de plasticiteit van het brein. Het is heel belangrijk 
dat je je omringt met mensen die positief in het leven staan en 
je motiveren om dit ook te doen. Je kunt je laten aansteken 
door hun positieve energie. Wanneer er mensen zijn die in je 
geloven, die overtuigd zijn van je kracht en die je talent zien, 
komt dit heel diep bij je binnen. Je pikt hun gedachten en 
gevoelens feilloos op.

Jouw gedachten zijn toverkrachten
Alles is energie; de materie om ons heen, de mensen, de
dieren, de natuur, gedachten. Energie kun je sturen. Wanneer
je jezelf richt op het positieve, op iets waar je blij van wordt,
heeft dit meteen effect op jezelf. 

Het geeft je positieve gedachten en een goed gevoel in jezelf.
Wanneer je naar een levend wezen kijkt en je stuurt het
positieve liefdevolle gedachten, zal het hierop reageren. Er
ontstaat een interactie, een energie-uitwisseling. Dit werkt ook
in het negatieve. 

Je hebt een keuze: gebruik je de kracht van je gedachten in je
voordeel of nadeel?

Ook jij kunt je belemmerende
overtuigingen transformeren
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Wat kan ik voor je doen?
Wanneer je hulp wilt bij het 
loslaten van belemmerende 
overtuigingen nodig ik je uit 
om contact met me op te 
nemen. 

Ik heb een effectieve 
methode ontwikkeld waar 
je systeem onmiddellijk op 
reageert.  

Anna Touw

25

De cirkel van ontvangen en doorgeven
Elke natuurwet is verbonden met een afname en een toename. Net zoals we de nieuwe en 
volle maan hebben. Van niets naar vol en van vol naar niets. Wees dankbaar voor alle 
ervaringen en materie die je hebt gekregen. Geef ze vervolgens weer door. Koppel er 
liefde, dankbaarheid en zo nodig vergeving aan. Geef het door aan de mensen, de aarde 
of het universum. 

Zo blijf je verbonden met het ontvangen en doorgeven. Houd het niet vast en laat je 
belemmerende overtuigingen los, zodat de positieve energie kan blijven stromen binnen 
de cirkel van ontvangen en doorgeven. Wanneer je het laat stromen, komt het op een 
positieve manier naar je terug in een vermenigvuldigende vorm.

Positieve verandering
Wanneer je de belemmerende overtuigingen loslaat, komt er ruimte voor iets nieuws. Je 
kunt dit o.a. bereiken door positieve affirmaties op te schrijven. Maak een moodboard 
van je mooiste leven. Wat wil je ten positieve veranderen? 

Maak het niet klein, dat is nergens voor nodig. Alles is mogelijk. Schrijf eens op waar je 
dankbaar voor bent. Datgene wat je aandacht geeft, groeit. Zo verdwijnen 
belemmeringen die verbonden zijn met de negatieve gedachtepatronen. 

Wees jezelf
Kinderen voelen meteen of je oprecht bent, of datgene wat je zegt klopt. Het is 
belangrijk om oprecht te zijn en geen slecht geleerd kunstje van je leven te maken. Het 
maakt je niet gelukkig en het manifesteren komt niet op gang. Hier heb je het geloof in 
jezelf voor nodig. Vertrouw dat het klopt, luister en ga in op de signalen om je heen. Dit 
kun je alleen maar wanneer je jezelf kunt voelen. Wanneer je in het eeuwige denken 
blijft hangen, beperk je jezelf enorm. De kracht zit in je hart, versterkt door gedachten 
van positieve aard. Je bent goed zoals je bent.



Bij het zien van deze tekening voel ik de blijdschap van het moment
waarop Gerbera hem aan mij gaf. Aan het einde van een heerlijke

zomerweek in 2021 op de bonte avond. Ze heeft een 'geweldige week
gehad waarin er veel mogelijk was' en waarin ze 'enorm heeft genoten

van het samenzijn en alle dingen daarom heen'.
 

Ik bewaar cadeautjes als deze tekening, omdat ik het zo lief vind en er
telkens weer blij van word. Ik vind het geweldig dat we bij

VakantieAnders zulke mooie ontmoetingen en ervaringen tot stand
brengen. Daar doen we het voor!

 
Op naar een nieuwe zomer met zomerweken van VakantieAnders!



Activiteiten VakantieAnders
voorjaar & zomer 2022

Massage weekenden en dagen
11-13 maart | 29 april-1mei |17-19 juni

20 maart | 8 mei | 20 mei
Reis naar Portugal

12-18 april | 19-26 april
Wandeldagen

6 maart | 3 april | 15 mei
AndersZeilen

21-23 mei 
Zomerweken in Limburg

9 juli - 20 augustus
Transformatiespel

op afspraak (van februari - juni)

Volgende AndersMagazines
21 maart | 21 juni 
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