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Sinds 1993 organiseert VakantieAnders jaarlijks de zomerweken. 
Door de jaren heen zijn de activiteiten uitgebreid met massage 
weekenden, wandelingen, kerstevents en Oud & Nieuw vieringen. 

VakantieAnders creëert vanuit creativiteit en spiritualiteit op speelse 
manier een veilige ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden.
Waar bewustwording, samenzijn, persoonlijke ontwikkeling, groei, 
natuur en workshops een belangrijke plaats innemen.
Een plaats waar je vanuit je positieve intentie mag zijn wie je bent en 
waar verbindingen en vriendschappen ontstaan.

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.

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

 
Om met elkaar 

in verbinding te komen 
en te blijven.
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De week van de diversiteit begin oktober was de aanleiding van dit 
blog. Hoe fijn zou het zijn als we geen week voor diversiteit meer 
nodig hebben!
Sandra Barth  
peer033.nl

VakantieAnders geeft zoveel ruimte om jezelf te zijn. 
Daar voeg ik iets aan toe met mijn cursus 'Vier je innerlijke rijkdom'.

Inge Ketels  BureauStroom.be

Weegschaal kleurt deze periode zodanig dat er veel behoefte is
om letterlijk de balans op te maken. Een goede periode om terug
te kijken en te zien waar je nu staat.
Natasia de Ridder   
kailosinzichten.nl

Ik ben dol op de energie van de herfst. Na de zonnige en lome zomer, 
borrelt er weer van alles. Actie, beweging, het stroomt. Bijzonder, deze 
energie. Zo ongrijpbaar en toch ook weer niet... Leuk onderwerp voor 
een blog!
Nicole Klip
klipenklaarcoaching.nl

Het team van dit  AndersMagazine

Mannendag is er elk jaar op 19 november. Waarom? En wat krijgt
er aandacht?
Luc Anders VakantieAnders.nl
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Pompoenen horen bij de herfst. 
Daarom dit recept van geroosterde pompoensoep.

Nils

Zoek jij geluk in de toekomst? Ben jij nu gelukkig?
Gelukkig kan ik nu zeggen, dat ik me vaak heel gelukkig voel. Maar dat 
is wel eens anders geweest…
IIn mijn blog gaat het over geluk.
Margriet Moerenhout 
Levenspuzzel.nl
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Carla Pleĳers 

VakantieAnders.nl
Mazzaze.nl
Anderstijd.nl

In beweging!
Hoppa, nummer elf!
Ik word telkens weer blij van een nieuw magazine. Het is fijn om samen met het 
team verhalen te verzamelen, te bundelen en er een mooi geheel van te maken. 
Verhalen die herkenbaar zijn, je iets geven of zelfs raken. We willen verhalen delen 
om onderwerpen bespreekbaar te maken, je een hand of knuffel te geven. En ook 
om je te voeden en inspireren.

Onze blogs staan vanaf nu gerubriceerd onder de verschillende categorieën waarin 
we schrijven. Op pagina drie in het overzicht zie je de indeling staan. Daarmee kun
je nog sneller uit jouw aandachtgebied lezen wat er is. Hoe fijn is dat?

Het is een online magazine én we drukken een beperkt aantal exemplaren. Zie je 
een gedrukt exemplaar, dan mag je hem mee nemen, ergens op je gemak lezen en 
doorgeven aan iemand anders die je er een plezier mee doet. 
Alle magazines zijn online gratis te downloaden.

Geluk, energie en balans zijn waarden in het leven die we allemaal wel willen. Soms 
zijn ze er gewoon en andere keren moet je ze bewuster opzoeken. In dit nummer 
verschillende blogs die je hier iets over vertellen.

Midden in dit nummer staat een artikel over Wereld Mannendag. Dat is een dag 
waarop mannen (en vrouwen hopen we) maatschappelijke thema’s zoals 
gezondheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen centraal stellen vanuit de 
positie en historie van de man. Lees er meer over in het blog van Luc.

Er is ook een blog van Sandra over diversiteit op pagina 13. Er zijn mannen, 
vrouwen en mensen die anders genoemd willen worden, niet duidelijk man of
vrouw (willen) zijn. Dat is een zoektocht, voor de personen in kwestie zelf en voor 
de mensen om hen heen. Het is overal om ons heen. Het hoort bij deze tijd van
veranderingen en voor ons een goede reden om er op onze manier aandacht aan 
te geven. 

Het verhaal van Kaat op pagina 20 heeft op mij persoonlijk veel indruk gemaakt. 
Ik vind het heel krachtig dat ze er nu mee naar buiten komt.

Met het hele team wensen we je veel warmte, kracht en leesplezier toe.
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Gelukkig zijn kun je leren

Wat is gelukkig zijn eigenlijk voor jou? Wanneer voel jij je écht gelukkig? Nu? Straks? 
Altijd of soms? En wanneer niet?

Geluk ligt niet in de toekomst 
Dat kan niet, want je kunt alleen maar in het hier en nu gelukkig zijn. Hoe meer jij 
je geluk zoekt in de toekomst, hoe ongelukkiger je nú wordt.
Natuurlijk kun je nu actie ondernemen waardoor je in de toekomst misschien wel 
gelukkig wordt. Daar is niets mis mee. Alleen, als jouw focus altijd ligt op hoe jouw 
leven beter moet, zie je niet wat er nu al goed is.
De kunst van het gelukkig zijn, is dus om het geluk te zoeken in het nu.

Ben ík gelukkig?
Nu ben je natuurlijk ook benieuwd of ik gelukkig ben. 
Gelukkig kan ik nu zeggen dat ik me vaak heel gelukkig voel.

Maar dat is wel eens anders geweest…

Overleven door niet te luisteren naar je gevoel
Als kind leerde ik dat gevoel er niet hoorde te zijn. Natuurlijk mocht je wel blij zijn, 
maar verdriet of boosheid werden niet op prijs gesteld. Ik ben me dus maar gaan 
afsluiten voor mijn gevoel. Je wil tenslotte overleven als kind. Lief gevonden 
worden door papa en mama. En tjonge, wat wás ik een lief kind! Want stel je voor 
dat ze me niet meer aardig vonden…

Maar ja, als je niet durft te luisteren naar je gevoel, hoe kun je dan gelukkig zijn? 
Oh, soms kon dat wel hoor, op momenten dat het makkelijk was. Als ik in de 
natuur was, of met fijne mensen. En later met mijn kinderen.

En als het moeilijker werd? Dan sloot ik me af. Dan werd het te gevaarlijk om écht 
te laten zien wat ik voelde. Want stel je voor dat ze me niet meer aardig vonden…

de meeste mensen naar buiten toe laten zien dat ze 
gelukkig zijn, maar daar zelf eigenlijk aan twijfelen?
de meeste mensen hun geluk in de toekomst zoeken? Als ik 
maar … had, dán word ik gelukkig.
de meeste mensen niet weten hoe ze écht gelukkig kunnen 
worden?

Over gelukkig zijn gesproken, wist jij dat 

Herken jij jezelf hierin?



Signalen van je lichaam
Zo leerde ik met heel veel maskers te leven en deed naar buiten toe alsof ik heel 
gelukkig was. En het gekke was… ik geloofde het zelf ook nog.

Waarschuwde mijn lijf me dan niet? Jazeker wel! Hoofdpijn werd migraine, 
gespannen spieren werden fibromyalgie en vermoeidheid werd een fikse burn-out. 
Ik zag het, ik wist dat het anders moest, maar ik kon het niet. Want stel je voor dat…

En toch… door meditatie en acupunctuur en door me te verdiepen in ‘wat is dat 
gevoel nou eigenlijk en hoe werkt dat?’ kwam ik er langzaamaan weer dichterbij. Ik 
voelde steeds beter wat mijn lijf me aangaf. Wat wel goed voor me was en wat niet. 
Ik nam een paar rigoureuze besluiten en sloeg een nieuwe weg in met mijn leven.
 
Oei, ging dat wel goed?
Jazeker. Na de nodige hobbels en kuilen, pieken en dalen, ging dat goed! Ik bloeide 
op. En na veel ontspannen, reflecteren en 2 jaar studeren ben ik een ander mens 
geworden. Dankbaar voor mijn leven zoals het nu is, gelukkig met kleine dingetjes 
en vooral: gelukkig met mezelf!

Moet jij je leven nu ook radicaal omgooien om gelukkig te worden? Nee hoor, je 
kunt het met kleine stapjes doen. Leef in het nu, luister naar je lijf en vooral: wees 
dankbaar voor alle mooie dingen die op je pad komen. 

Ik wens je veel geluk!

Margriet Moerenhout
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Energie is en blijft een bijzonder fenomeen. Zo vanzelfsprekend en tegelijkertijd zo
vluchtig en ongrijpbaar. Want stel, je voelt je energiek. Het gevoel dat je alles, de
hele wereld wel, aan kan. Ik krijg gelijk een beeld erbij: je staat op de top van een
berg, handen in de lucht, als een overwinnaar.

Dan hoeft er maar iets te gebeuren, iemand maakt een vervelende opmerking, en
al die heerlijke, opgewekte en krachtige energie stroomt in een keer uit je weg.
Holderdebolder rol je van de berg af, gestrekt de modderpoel in.

Ongrijpbaar
Juist dat ongrijpbare maakt het voor ons, wij die de afgelopen eeuwen ons zo
getraind hebben in alles willen en kunnen begrijpen, zo lastig. Energie laat zich niet
in een doosje stoppen. Energie wil juist stromen. Het liefst in alle richtingen
tegelijk. Ontembaar en ongrijpbaar.

Het leuke is ook, dat hoe meer je er grip op wil krijgen, hoe meer het als fijn zand
tussen je vingers wegglijdt. 

Bijzondere energie
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Overgave
Kan je energie er ook laten zijn? Dit klinkt makkelijk. Zijn? Ja, natuurlijk. Gewoon 
zijn. Alleen houdt dat wel een volledige acceptatie in van het feit dat je energie 
niet kan begrijpen. Dat het niet logisch is, geen standaard omschrijving heeft. 
Laten zijn is lastig, maar wees gerust: dit is zeker wel te doen.

Het bijzondere namelijk van deze vluchtige energie, is dat het ons uitnodigt om 
mee te bewegen. Om je over te geven aan dat stromen en je logische denken 
-zoveel als mogelijk- aan de kant te schuiven.

Tastbare energie
Op die momenten van volledige overgave wordt het zelfs bijna tastbare energie. 
Het krijgt een kleur of geur, komt naar voren als een beeld, woord of zin, of het 
geeft je een krachtig gevoel.

Dit zijn prachtige momenten waarin je ervaart dat logisch denken niet alles is. Dat 
die andere kant, hoe onzichtbaar en ongrijpbaar ook, een essentieel onderdeel 
van jou uitmaakt. 

Krachtig hulpmiddel
Precies dat weten, dat het een onlosmakelijk onderdeel van jou is én dat energie 
wil stromen, kan je helpen om weer uit die modderpoel omhoog te komen. Waar 
energie weggestroomd is, kan het natuurlijk ook weer terug stromen. In een 
oneindige beweging.

Je hoeft niet alles te begrijpen. Sterker nog, juist door niet alles te willen begrijpen, 
kan je jouw energie lekker laten stromen.

Nicole Klip



De luxe om te kunnen kiezen: wil je mee doen met boeiende workshops? Of 
wandelen? Een boek lezen? Lekker niets doen? 

De luxe van voeten onder de tafel. Eten wordt voor je klaargemaakt. Heerlijk!

De luxe van een programma voor de kids, zodat je ook als ouder je ding kan 
doen. Zo waardevol! En zeker fijn als zoonlief na een dag of twee nauwelijks 
nog weg te plukken is van het samen spelen met andere kids. 

Deze zomer stond Vakantie Anders met stip in mijn agenda. 

Ik hou zo van de ongedwongen sfeer én de luxe. 

Kiezen voor Vakantie Anders voelt zo zeer als kiezen voor mijzelf. 

Qua programma elke week vele mogelijkheden, denk aan yoga, dans, massage, 
kleien, je levensdoel helder krijgen, opstelling, improvisatie, helend schrijven, 
godinnen avond, en deze keer ook... de cursus ‘Je innerlijke rijkdom vieren’.

Vakantie Anders 
Luxe en Zelfwaarde
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We zijn grootser dan we zelf beseffen. Zo ook ons ZIJN... Dat is van nature 
volmaakt. Maar...ervaar je dat? Nee. Doorgaans niet. 

Om de woorden van Jan Geurtz, schrijver van 'Bevrijd door Liefde' te citeren:
'Om ons bewust te worden van onze volmaakte natuur, dienen we eerst in contact te
komen met de illusie van ontoereikendheid, waardeloosheid en machteloosheid, om tot 
een bewuste zichzelf kennende staat van goedheid te komen.'

In de cursus 'Je innerlijke rijkdom vieren' onderzochten we onze natuurlijke staat 
van zijn: via de ingangen angst versus vertrouwen, zoeken versus vinden, het 
afgewezen kind, vreugdevolle mind, dankbaarheid en liefde. 

Spelen met deze ‘delen’ van onszelf. Onderzoeken. Ons laten verrassen. 

Wil je graag je zelfwaarde vergroten? Denk dan zeker aan dankbaarheid en 
waardering! Net als spieren, kan je deze oefenen. 

Wil je ook starten met de dankbaarheidsvibe? Zoek dan nu 3 dingen waar je 
dankbaar voor bent of waar je waardering voor voelt. 

Plak een post-it op je spiegel, zodat je er dagelijks bij stilstaat. Zo verdiept je 
dankbaarheidsgevoel, alsook je levenskwaliteit. Het doet je zelfwaarde sprongen 
omhoog maken.

Het werd een verhelderende week met veel rust! 

Kom je het ook ervaren volgend jaar? 

Inge Ketels

Waarom je innerlijke rijkdom vieren? 
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Begin oktober was het diversiteitsweek, een week waarin gemeenten en vele 
organisaties aandacht besteden aan diversiteit op de werkvloer en in de 
samenleving. Bij ons bedrijf Peer!, waar ik mede-eigenaar van ben, waren we er ook 
actief mee. Aanleiding voor mij om een blog te schrijven over mijn ervaring met 
diversiteit.
 
Onbekendheid
Toen ik begin twintig was, ging een goede vriend van mij trouwen. Met een man. 
Dat kon nog niet voor de wet, dus bleef het bij een samenlevingscontract. Toen dit 
bericht gedeeld werd, was er een oude vrouw die fluisterde naar degene die naast 
haar zat: "Gaan ze dan ook bij elkaar slapen?". Veel onbekendheid was er en jezelf 
zijn was niet zo heel vanzelfsprekend. Clichés werden onbewust opgelegd, denk 
bijvoorbeeld aan de veel gestelde vraag: ‘heb je al een vriendje?’

Boeit niet
Ondertussen, dertig jaar later, is deze goede vriend een bekende drag queen en 
heb ik inderdaad een (mannelijk) vriendje, inmiddels mijn echtgenoot. Ik heb mijn 
dochters altijd gezegd: ik zie wel of je met een jongen of een meisje thuiskomt. 
Uiteindelijk kwam er één met een jongen en de ander met een meisje thuis. Het 
boeit niet, om het zo maar even uit te drukken.
 
Diverse werkomgeving
Bij ons thuis zijn alle mensen een mens, met liefde, verdriet, behoeftes en dromen. 
Met toppen en dalen. Deze houding zie je ook terug in het bedrijf Peer!. Daar 
hebben we een werkomgeving kunnen creëren, waar er voor iedereen een plek is. 
Daar mag iedereen meewerken met wat de persoon kan qua belastbaarheid, 
mogelijkheden en/of waar de persoon energie van krijgt. Ongeacht de culturele 
achtergrond, geaardheid of gender. Ik herken het ook bij VakantieAnders waar 
iedereen welkom is met alles wat er is.
 
Nooit meer een diversiteitsweek
Of je maar twee uur per week de planten water kunt geven of af en toe even een 
ommetje moet maken omdat je snel bent overprikkeld. Of je nu overal aan mee wilt 
doen en heel actief bent of je gaat voor je rust en kiest enkele workshops uit. Je kan 
doen wat je wilt in jouw tempo en passend bij jouw energie. Of omdat je toevallig 
niet in een ideaalplaatje (van een ander) valt, het maakt niet uit. Als we zonder 
oordelen naar een ander kijken, met nieuwsgierigheid, waardering en respect, dan 
hoeven we nooit meer een diversiteitsweek te houden.
 
Sandra Barth

Gaan ze dan ook bij elkaar slapen?

13



Promoten van positieve rolmodellen, niet enkel steracteurs en sportmannen, 
maar eenvoudige werkende mannen die goed en eerlijk trachten te leven.

Erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, 
gemeenschap, familie, kinderzorg, huwelijk en het milieu.

Aandacht voor gezondheid en welzijn: sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel.

Onder de aandacht brengen van discriminatie van mannen: in sociale kringen, 
sociaal gedrag en verwachtingen, en op juridisch vlak.

Verbeteren van gender relaties en bevorderen van gender gelijkwaardigheid.

Een veiliger en betere wereld creëren waar alle mensen in veiligheid kunnen 
leven en groeien om hun volledig potentieel te bereiken.

De Internationale Mannendag heeft tot doel thema’s rond man-zijn 
onder de aandacht te brengen. Een missie die steunt op 6 peilers:

Wereld Mannendag
Ieder jaar op 19 november vindt de Wereld Mannendag plaats. Deze is opgericht 
door de Verenigde Naties. De dag is een dag waarop mannen (en vrouwen hopen 
we) maatschappelijke thema’s zoals gezondheid en gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen centraal staan vanuit de positie en historie van de man.

Focus op de man
Tijdens deze Mannendag staan we stil bij problemen waar specifiek mannen last 
van hebben. Denk aan gezondheidsproblemen zoals prostaatkanker, maar ook aan 
het stigma op seksediscriminatie of seksueel geweld. Tijdens de dag vinden over de 
hele wereld voorlichtingssessies plaats en besteden belangen- en actiegroepen tijd 
aan de dag.

Balans
Mannen verbinden anders dan vrouwen en dat is goed. Als man kun je wel eens 
moe worden van negatieve aandacht van mannengedrag richting vrouwen. Moe 
omdat je als man ook graag samen bent, met elkaar wil praten en ook van seks kan 
genieten, waarbij geven en ontvangen in goede balans is. 
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 Te spreken vanuit hun hart en ziel
 Te luisteren met hart en ziel
 Spontaan en onvoorbereid te spreken in het moment, zonder veel na te 
denken
 Het kort en bondig te houden om zo tot de essentie te komen
 Wat gezegd wordt in de kring te houden, dit zorgt voor vertrouwen
 Een thema bespreken als daar behoefte of ruimte voor is

Mannencirkels

Door het jaar heen zijn er op vele plaatsen mannencirkels (vaak rondom vuur) die 
dit ook uitdragen vanuit de aandacht voor de man zelf en mannen onder elkaar. Bij 
mannen rond het vuur worden de aanwezige mannen uitgenodigd om in een geest 
van openheid en authenticiteit hun waarheid te delen met de groep. Dit door:

Het Mannenvuur (of -cirkel) is een vorm van samenkomen onder mannen met als 
doel het bevorderen van persoonlijke groei als man, support en ‘het ontsluiten en 
beleven van innerlijke mannelijke kracht’, verbinding onder elkaar en het spiegelen 
van elkaars rolmodel als man. Zo ontstaan de omstandigheden om waarachtig 
broederschap te ervaren. 

Het fijne van deze bijeenkomsten is, dat je als mannen onder elkaar bent en in 
herkenbaarheid hierin met elkaar kunt delen in dat wat er is. Ik begeleid elke 
maand een mannencirkel in Amersfoort.

Luc Anders

15



In deze periode, als de herfst al wel 
voelbaar is, het nog aangenaam is 
buiten en het licht fantastische 
kunstwerken maakt, is het teken 
Weegschaal degene die de dienst 
uitmaakt. 

Vooral na 23 september 2022 is het 
evenwicht tussen licht en donker 
langzaam maar zeker, stapje voor 
stapje aan het opschuiven van meer 
donker dan licht. Juist nu in deze 
periode valt het op dat dit opschuift. 

Maak de balans op
Weegschaal kleurt deze periode 
zodanig dat er veel behoefte is om 
letterlijk de balans op te maken. Een 
goede periode om terug te kijken en 
te zien waar je nu staat. Zo zie je, als 
je terugkijkt, de route die je in de 
afgelopen periode hebt afgelegd. Je 
stappen in de voor jou gewenste 
richting. 

Achteraf is het altijd pas te bepalen 
of de gewenste richting voor jou de 
goede keuze is. Omdat je het leven 
nu eenmaal vooruit leeft en achteraf 
ervaart wat het met je doet of heeft 
gedaan.

Maak de balans op 
en vier de herfst
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Wat is er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd?
Waar sta je nu?
Waar wil je heen?
Wat mag er achterblijven en heb je niet meer nodig?
Waar heb je behoefte aan?
Waar wil je heen en wat is je doel?

Betrokken op een luchtige manier
Het teken Weegschaal is een luchtteken. Daar is in de herfst veelal geen gebrek 
aan. Lucht houdt je rationeel scherp. Daarnaast zal je minder snel emotioneel 
worden met veel lucht in je horoscoop of tijdelijke planeetstand gekoppeld aan je 
horoscoop. Overigens zegt dit niets over je betrokkenheid en behoefte om alles 
eerst uit te denken. Vaak gecombineerd met de nodige twijfel, voordat je een 
definitieve keuze  maakt. Weegschaalenergie kleurt in je horoscoop vaak je 
onzekerheden extra aan. Daarnaast is het streven om tot een oplossing te komen 
die voor iedereen goed is vaak het onderliggende uitgangspunt. Net als anderen 
niet pijn willen doen, verbinden met de ander en alles in balans.

Van Weegschaal naar Schorpioen
Eind oktober wordt deze lucht energie verruild voor Schorpioen. Een hele andere 
energie. Voor velen veel zwaarder dan het luchtige van Weegschaal. Schorpioen is 
een waterteken, hoewel de Schorpioen als dier meer in de modder op de bodem 
van een zee of water te vinden is. De dagen worden nu echt kort en hier in de lage 
landen vaak kil en vochtig. 

Onderzoeken en uitlichten 
Meebewegen met de stroming gebeurt als het nodig is, hoewel er vaak wordt 
vastgehouden aan wat overbekend is. Na het goed te hebben bekeken en 
onderzocht. Alles onder de oppervlakte heeft de interesse en wordt uitgediept. Net 
of er ineens meer te graven en onderzoeken is. Bekijk wat je vindt en hou het tegen 
het licht om het eens goed te zien en van alle kanten te bekijken. Wil je meenemen 
wat je hebt ontdekt of laat je het liever achter en neem je enkel de les die je ervan 
leert mee? 

Mijmermomenten
De herfst leent zich goed voor mijmermomenten over de afgelopen periode. 
Vragen om over na te denken, af te ronden wat klaar is en wat je hebt bereikt. 
Neem er de tijd voor. Hieronder staan enkele vragen om je wat richting te geven en 
je op weg te helpen.

Geniet van de herfst en vergeet niet te vieren. Groot, klein. Als het voor jou 
belangrijk is, vier het dan.

Natasia de Ridder
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Totaal ontmoeten

Samen zijn

Puur genieten



1 ui
3 tenen knoflook
klein stukje gember 
1 rode peper
komijn 1 theelepel
kurkuma 1 theelepel
1 rode puntpaprika
2 flespompoenen
groentebouillon 300 ml 
(groentebouillonblokje met ongeveer 300 ml 
water aan de kook brengen en uitzetten)
koriander naar smaak
tijm (liefst verse takjes) 
eventueel room en/of boter

Wat heb je nodig?

Geroosterde pompoensoep

De bereiding
1.   Verwarm de oven voor op 200 graden
2.   Maak de pompoen schoon (ontdoen van schil en pitten)
3.   Snijd de pompoen in grove stukken, ongeveer 25 per pompoen
4.   Ga dit niet natellen
5.   Meng de pompoen met een beetje olie, tijm (liefst verse takjes) en een beetje   
      grof zout en doe dit in de oven voor ongeveer 20 minuten (af en toe de 
      pompoen omhusselen)
6.   Was de paprika en snij deze in kleine stukjes
7.   Snijd de ui, knoflook, gember en rode peper fijn
8.   Fruit de ui, knoflook, rode peper en gember (wanneer je gemberpoeder 
      gebruikt later toevoegen met de komijn en kurkuma) aan totdat de ui glazig is
9.   Voeg de paprika toe en bak rustig mee
10. Voeg de komijn, kurkuma (en dus gember als je poeder gebruikt, 1t.l.) en een 
       klein beetje olie toe en bak op laag vuur 
11. Wanneer de pompoen (bijna) gaar is toevoegen aan de rest, zonder de takjes 
       tijm, blaadjes mogen wel. en even goed mengen
12. Voeg 300 ml groentebouillon toe en breng zachtjes aan de kook (meer bouillon 
       mag ook, net hoe dik of dun je de soep zelf wilt hebben)
13. Voeg eventueel room en/of boter toe om de soep romiger te maken
14. Garneer met verse koriander 19



Kaat is een Brabantse vrouw van 57 jaar, na een lange relatie gescheiden van haar 
man. Ze werkt in de zorg en heeft daar veel plezier en voldoening in. Als 
wijkverpleegkundige komt ze thuis bij mensen in moeilijke situaties. Ze heeft echt 
een hart voor haar vak. Ik weet zeker dat al haar klanten heel blij met deze zeer 
toegewijde verpleegkundige mogen zijn. Ze is integer, slim en staat positief in het 
leven. 

Ze is een week bij ons op vakantie. Voor het eerst alleen. Voorgaande jaren was ze 
hier samen met haar echtgenoot. Kaat vindt de godinnenavond die ik begeleid erg 
fijn en doet ook deze keer weer mee.

Ik vul het meteen in
“Leegte” zegt ze als we op deze avond een thema uit ons leven benoemen. 
Vertrouwen, loslaten, relatie, vrouwelijkheid wordt ook genoemd, dat zijn thema’s 
die ik vaker hoor. Leegte maakt me meteen nieuwsgierig, het is anders. Kaat zegt 
het, ik ken haar al een paar jaar. Bij aankomst een paar dagen geleden vertelde ze, 
dat het wel een beetje gek is om nu, zo kort na haar scheiding, alleen in de camper 
te slapen. Ik betrap me erop, dat ik nu invul dat dat de reden van haar leegte zal 
zijn.

Klopt het wel?
Later op de avond spreek ik haar bij de bar. We maken een praatje en het woord 
leegte dwarrelt nog rond in mijn hoofd. "Klopt mijn invulling wel?", vraag ik me 
ineens af. Ik besluit om het te checken en vraag het aan haar. Met haar donkere 
ogen kijkt ze me aan. Er komt een kleine glimlach rond haar mond en dan nodigt ze 
me uit om even te komen zitten. Er is een verhaal dat ze met mij wil delen.

Het hoge woord
“Het is mijn ongewenste kinderloosheid. Zo dat hoge woord is eruit! Het is een 
groot ding in mijn leven dat nu na mijn scheiding weer terug komt. Samen wilden 
we graag kinderen. Hebben er veel moeite voor gedaan, inclusief meerdere IVF 
pogingen, maar het is niet gelukt. Samen hebben we ons erbij neergelegd en zijn 
verder gegaan met ons leven. 

We hadden het goed, maar op den duur was onze relatie meer broer en zus dan 
een liefdesrelatie. We hebben er na vele jaren een punt achter gezet en gaan ieder 
ons eigen weg. Als vrienden blijven we aan elkaar verbonden, dat willen we graag. 
Dus nu geen man en geen kinderen, dat is leeg”. Ik luister ademloos en zie dat het 
haar raakt om dit te vertellen. 

De pijn van leegte
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Ze wil er niet in stikken
Het is een groot onderwerp en lastig om zomaar over te praten. Het roept wat op 
zowel bij de verteller als de luisteraar. Ze wil haar verhaal graag delen, omdat het 
haar nu opbreekt: het moet eruit. Naast de vrolijke en behulpzame kant is er dit
deel dat ook aandacht vraagt. Ze wil er niet in stikken en heeft geleerd dat erover 
praten helpt, hoe moeilijk dat ook is.

Het komt terug
Dat herken ik. Ik heb ook een verhaal dat ik niet makkelijk deel. Jaren geleden ben 
ik begonnen om erover te praten, nadat ik heel erg lang er niks over vertelde. Ik 
weet dat het goed is om te delen, dat het veel geeft als ik het deel. Dat doe ik nu 
ook, toch is het een verhaal dat je niet zomaar vertelt, net als het verhaal over 
Kaat’s ongewilde kinderloosheid. Ik ken meer mensen die hiermee tobben. “En nu 
ik ouder word en mijn leeftijdsgenoten kleinkinderen krijgen, komt het weer terug. 
Moet ik weer mijn weg hierin zoeken." 

Contacten verdiepen
Ze heeft het plan om het een bespreekbaar onderwerp in vriendschappen te 
maken. Mensen die ze al jaren kent weten wel dat ze ongewild geen kinderen 
heeft. Toch heeft ze de behoefte om het ook met die mensen eens te bespreken. 
Omdat het zich nu weer zo aandient. Om er niet alleen mee rond te lopen. En ook 
om de contacten te verstevigen en te verdiepen. 

“Dit is een goed begin, ik ben blij dat ik het nu met jou heb besproken. Fijn dat dat 
hier nu kan” zegt Kaat tot slot. Ik bedank haar voor haar openheid. Met een knuffel 
ronden we ons gesprek af.

Carla Pleijers

Veilige omgeving

Bij al onze activiteiten zijn er echte ontmoetingen, over de onderwerpen in het leven die je 

bezighouden. Er is een veilige en vertrouwde sfeer waarin alles een gewoon 

gespreksonderwerp kan zijn.

Wil jij ook eens in die sfeer zijn? Kijk dan eens rond op www.VakantieAnders.nl en doe mee 

aan onze december of zomeractiviteiten of de massage weekenden. 

Wil je eerst kennismaken, kom dan gerust een keer mee wandelen. 21
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‘Toch wel spannend’ en ‘Hoe werkt het eigenlijk?’. Dit zijn twee zinnen die ik 
geregeld te horen krijg. Logisch, want energetisch werk, waar reading en healing 
onder vallen, is voor ons rationeel geschoolde mensen een behoorlijke ver-van- 
mijn-bed-show.

Tegelijkertijd boeit het. Zowel vanuit de gedrevenheid om meer te willen weten, 
als vanuit een onbewuste herkenning: Er is meer dan het blote oog kan zien. En 
dat ‘meer’ heeft een sterke invloed. Zelfs meer dan het logisch denkende brein wil 
toegeven.

Twee lichamen
Wij mensen hebben zowel een fysiek als een energetisch lichaam. Dat fysieke 
lichaam kennen we. Het is goed zichtbaar en ook voelbaar. Tijdens ons leven leren 
we hoe we met dit fysieke lichaam om moeten gaan. Als je er goed voor zorgt, 
werkt het over het algemeen prima mee. Luister je daarentegen slecht naar de 
signalen die je lichaam afgeeft, gaat het in de contramine. Denk hierbij, als 
voorbeeld, aan spierpijn, hoofdpijn of maagpijn.

Je energetische lichaam werkt feitelijk hetzelfde. Alleen zijn de signalen een stuk 
minder duidelijk. Dit lichaam spreekt tot je via jouw intuïtie. En dat doet ze met 
een fluisterzachte stem. Een groot contrast met de harde stem van je ratio. Die 
schreeuwt zo hard, dat hij meestal je intuïtie overstemt. 

Geen wonder dat het lastig is om die signalen op te pikken. Als je zo’n signaal wel 
oppikt, is het ook niet altijd gelijk duidelijk wat het betekent. Het enige wat je 
merkt, is dat er iets is wat niet lekker loopt. Of dat je in kringetjes rond blijft 
draaien. “Er mist iets, maar wat?”

Meestal neemt je ratio het dan over. Die komt met allerlei logische verklaringen 
en vaak ook met een oplossing. Waar dat meestal op neerkomt: negeren en 
doorgaan.

Energetisch werk



Anders luisteren
Als je het zelf lastig vindt om naar de stem van je intuïtie en je energetische 
lichaam te luisteren, kan een healer of reader jou hierbij helpen. Afhankelijk van je 
vraag, biedt een healing of reading jou helderheid in wat er in jouw onbewuste 
speelt.

Een healing
In feite zegt het woord het al: een healing heelt. Om dit uit te leggen, stap ik weer 
even terug naar jouw twee lichamen. Stel je hebt je gesneden aan je vinger. Jouw 
fysieke lichaam kan dit herstellen. Vaak zelfs zonder dat je hier veel voor hoeft te 
doen.

Je energetische lichaam werkt op dezelfde manier. Oude informatie, energie van 
anderen en oude overtuigingen kunnen bij je blijven hangen. Dit zorgt ervoor dat 
jij minder lekker in je vel zit. Het schuurt. Je kan je niet bewegen zoals je zou 
willen. 

Bij een healing haalt de healer die oude energie weg. Hierdoor ontstaat er ruimte. 
Een ruimte die jij zelf weer lekker kan invullen met energie die jou wel dient. Een 
goede healing maakt namelijk ook jouw zelfhelende vermogen wakker. Want jouw 
energetische lichaam weet, net als jouw fysieke lichaam, hoe jij deze ‘energie- 
wonden’ kan helen.

Lekker in je lichaam
Bijkomend voordeel van een healing, is dat je lekker in je lichaam zakt. Dit geldt 
voor zowel je fysieke als je energetische lichaam. Doordat we zo gefocust zijn op 
ons hoofd, die ratio die van geen ophouden weet, is het maar al te makkelijk om 
je lichaam te negeren.

Een healing helpt je te gronden. Ten eerste doordat je een prettig contact met je 
lichaam maakt. En ten tweede door je energetische lichaam te verbinden met de 
energie van de aarde. Je landt weer.
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Een reading
Bij een reading kijkt de reader naar jouw energie. Deze energie laat zich via - 
meestal metaforische- beelden zien. De reader vertelt hoe het beeld eruit ziet en 
kijkt dan naar wat het beeld wil vertellen.

Soms is het een hele film die de energie laat zien, soms is een enkel beeld 
voldoende om te vertellen wat er zich afspeelt. 

In feite is een reader iemand die woorden geeft aan wat zich in jouw onbewuste 
afspeelt. Het prettige is, dat juist omdat jij je dit nu bewust wordt, je ermee verder 
kan. Stel, je baalt ervan dat je steeds niet voor jezelf opkomt. Ondanks dat je weet 
wat jij waard bent. Misschien heb je zelfs wel een assertiviteitstraining gevolgd. 

Het zou dan heel goed kunnen zijn dat in jouw energetisch lichaam de oude 
overtuiging ‘bewaar de harmonie’ is blijven hangen. Vaak is alleen al je hiervan 
bewust worden genoeg om de overtuiging te laten verdwijnen. Soms is een 
vriendelijk “hallo” en een bedankje nodig om de energie achter je te kunnen laten.

Spannend
Het bovenstaande is een antwoord op de vraag ‘wat zijn een reading en een
healing?’. Helder, maar dat maakt het niet minder spannend dat iemand anders 
op dat niveau naar je kijkt. Het is per slot van rekening jouw energie. Best 
persoonlijk dus.

Weet dan dat jij altijd in controle bent en blijft. Wat een reader of healer ziet, is 
precies dat wat jij wil laten zien. En dat is wat op dat moment voor jou van belang 
is. Heb jij een groot geheim dat je absoluut niet wil dat ook maar iemand dat ziet, 
dan blijft dat geheim. Wellicht is er iets donkers in jouw energie te zien. Maar 
meer echt niet. 

Hoe doe je dit?
Als laatste een vraag die ik ook regelmatig krijg: “Hoe doe je dit?” Mijn intuïtie is 
sowieso sterk. Door hier in een opleiding jarenlang volop aandacht aan te geven, 
is die kracht gegroeid. Zie het als een spier: hoe meer je die traint, hoe sterker je 
spier wordt. Met mijn intuïtieve spier maak ik, via jouw voor- en achternaam, 
contact met jouw intuïtie. Die vertelt mij wat er bij jou speelt. In die zin ben ik niet 
meer dan een doorgeefluik. 

Nicole Klip
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Alles wat je nodig hebt, zit in je. Als je fysieke lichaam bijvoorbeeld een 
schaafwond heeft, kan het zichzelf helen. Een klein beetje aandacht van jou in de 
vorm van de wond ontsmetten en soms een pleister om te voorkomen dat er vuil 
in komt, is voldoende.

Dit geldt ook voor jezelf energetisch helen. Twee oefeningen om zelf te doen: 

Healing door met je handen te bewegen
De aandacht die jij je energetische lichaam kan geven, loopt vanuit je handen. Die 
zijn ontzettend gevoelig en 'zien' wat wel en wat niet met jou meetrilt op jouw 
energetische frequentie. Door met zachte en liefdevolle aandacht je handen om je 
heen te bewegen (heel zachtjes wapperen), zet je de energie die niet met jou 
meetrilt buiten jouw energetische lichaam neer. Daarmee bevrijdt je de energie.

Healing door handoplegging
Je kunt de kracht in je handen ook gebruiken door ze met zachte en liefdevolle 
aandacht op een plek op je lichaam te leggen. Hiermee nodig je jouw zelfhelende 
vermogen uit om specifiek naar die plek te gaan. Bijvoorbeeld op je schouder(s) 
als je daar pijn voelt of als je een grote verantwoordelijkheid voelt. Hiermee 
verlicht je de druk die daar ligt. Of je legt je handen op je benen als je merkt dat je 
hoofd alle kanten op schiet. Dit helpt je in je lichaam te zakken. 

Zelfhealing oefening



Kerst Anders met stilte, bezinning en gezelligheid
 

Massage relax met volop massages en ontspanning
 

OudenNieuwAnders om feestelijk het nieuwe jaar in te gaan
 



Massage weekenden 
  25-27 nov | 27-30 dec

 
AndersWandelen

 13 november
 

Transformatiespel 
op afspraak 

 
Feestdagen december
Kerst: 23 - 27 december 

Oud en Nieuw: 30 december - 1 januari 
 

Volgende AndersMagazines
 december 2022, februari en mei 2023

 

2023 Jubileumjaar!
 

Voorjaarsweekend 
12 - 14 mei 2023

 

Zomerweken  
8 juli - 26 augustus 2023

Activiteiten VakantieAnders 
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Vooruitkijken

In het volgende nummer:

Tot Anders! in het volgende AndersMagazine. 
VakantieAnders.nl     Anderstijd.nl

Vertrouwen

Verstilling


