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Wandelen en schrijven, yoga of Ayurveda 
Dat wandelen goed is voor lichaam en geest weten we al lang. De boost die je krijgt van het 

wandelen, stelt je in staat om je meer bewust te zijn van je omgeving. Wandelen verhoogt de 

gevoeligheid van al je zintuigen. Je kan helderder denken, intenser genieten, rustiger praten en je 

batterijen worden opgeladen bij elke stap. 

 

Bij de reizen in dit persbericht combineren we wandelen met schrijven, yoga of Ayurveda. Geef 

jezelf een gezonde boost! 

 

> Ontdek ook onze andere themareizen < 

 

Wandelen en schrijven 

Schrijven en wandelen rijmen op elkaar. Het is al meermaals bewezen: er is niets beters voor de 

creativiteit dan wandelen. Tijdens het wandelen glippen er ideeën binnen waar je na dagen voor 

een computer zitten niet op zou komen. Wil je het zelf eens testen? 

 

> Blader door onze schrijf- en wandelreizen < 

Schrijf- en wandelweekend in het Pajottenland 

Een fijne combinatie van een inspirerende schrijfcursus met een comfortabel 

wandelweekend. Een extra troef is het logies: een authentieke Brabantse 3-kantshoeve 

die al meer dan 200 jaar sereen in het landschap staat. 

> Weekend van 15/09 tot 17/09 < 

Schrijfwandelen in een schrijversvilla 

Wil je eens twee dagen de snelle wereld achter je laten en je onderdompelen in je eigen 

schrijfsels en tussendoor een paar keer een stevige ideeënwandeling maken? En dat op 

een plek waar menig schrijver de rust en de inspiratie opzocht? Onze schrijfplek is een 

sprookjesachtig landhuis in Vollezele, in een prachtig stuk Pajottenland. Jonathan Coe, 

Marja Pruis en Tommy Wieringa zijn maar enkele schrijvers die er inspiratie vonden. Nu 

jij? 

> Weekend van 19/05 tot 21/05 < 

Wandelen en reisverhalen schrijven 

Zin om je verre of nabije reiservaringen om te zetten in een pakkend reisverhaal of een 

pittige blogreeks? Dit weekend combineert wandelen met vingeroefeningen om stap voor 

stap te bouwen aan je eigen reisverhaal. Zeer grote troef is het logies: een voormalige 

kloostertje dat respectvol en met oog voor detail werd omgetoverd tot een comfortabele 
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en sfeervolle oase van rust in het dorpje Bever, op de grens van het Pajottenland en de 

Vlaamse Ardennen. 

> Weekend van 17/11 tot 19/11 < 

Wat reizigers zeggen: 

Ik ben heel tevreden thuisgekomen met het gevoel 3 intensieve dagen in een andere 

wereld te hebben beleefd. 

(Klaar D) 

Schrijfprogramma en wandelingen zijn soepel op mekaar afgestemd. Het verblijf is 

ontzettend netjes, alles is voorhanden, niets is teveel gevraagd. 

(Karen V) 

Wandelen en yoga 

De combinatie van wandelen en yoga vormt een heilzame herlading van lichaam en geest. De 

yoga is toegankelijk voor iedereen en legt de nadruk op de juiste uitvoering en bewustwording 

van je lichaam. Het ritme van het wandelen gaat verder in de oefeningen en schenkt je inwendige 

rust. Meditatie, stilte en beweging laten je ontsnappen aan de drukte van het dagelijkse leven. 

 

> Ontdek onze yogareizen < 

Frankrijk - Wandelen en yoga in de Auvergne 

‘Back to basics’ is de leuze die gehanteerd wordt door de uitbaters van het logies. 

Natuurlijke materialen, eerlijke voeding, een langzaam ritme en een warme sfeer. 

Gelegen op een heuvel in de Auvergne, is het de ideale plaats voor een yoga- en 

wandelweek met aandacht voor lekker eten én veel verwennerij. 

> Reis van 1/04 tot 7/04 < 

Wandelen en yoga in het Pajottenland 

Op wandelafstand van het kasteel van Gaasbeek, in het glooiende Pajottenland, ligt een 

authentieke Brabantse 3-kantshoeve die al meer dan 200 jaar sereen in het landschap 

staat. De hoeve werd ecologisch en energieneutraal gerestaureerd tot verblijfscentrum 

rond de binnenplaats en tuin. Hier kan je half juli terecht voor een zalig weekend 

ontspannen, met een afwisseling tussen wandelen en yoga. 

> Weekend van 14/07 tot 16/07 < 

Wandelen en yoga in de Franse Ardennen 

Temidden van velden en bossen in de Franse Ardennen brengen we de laatste dagen 

van de zomer door. En hoe dat beter doen dan met een weekend wandelen en yoga? 

Stilte en sterrenhemels gaan hier hand in hand en het weidse uitzicht geeft een sterk 

gevoel van ruimte en vrijheid.  

> Weekend van 14/09 tot 17/09 < 

Frankrijk - Wandelen en yoga in de Cevennen 

Het ‘Parc National des Cévennes’ werd in 2011 opgenomen op de lijst van UNESCO-

werelderfgoed. Het is een paradijs voor wie houdt van ongerepte natuur. Bergen en 
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hellingen wisselen af met diepe kloven, en je vindt er tal van authentieke dorpjes. In 

Cazilhac, naast een eeuwenoude brug over de rivier Herault, staat een pracht van een 

woning, ingericht als B&B. Het is er comfortabel en sereen, maar ook levendig en 

dynamisch en dus de gedroomde uitvalsbasis voor deze gecombineerde wandel- en 

yogareis. 

> Weekend van 23/09 tot 30/09 < 

België - Wandelen en actief ontspannen 

In Bever, een dorpje op de grens van het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen, nodigen 

we je uit voor een weekend waarin we mooie wandelingen combineren met actief 

ontspannen via lichaamswerk en bewegingsmeditatie. Zeer grote troef is het logies: een 

voormalige kloostertje dat respectvol en met oog voor detail werd omgetoverd tot een 

comfortabele en sfeervolle oase van rust.  

> Weekend van 5/05 tot 7/05 < 

Wat reizigers over deze reizen zeggen: 

Vanaf het eerste ogenblik voelden we ons thuis. De groep voelde aan als een oude 

duffelcoat: bekend, warm en bestand tegen veel. Ann, onze yoga-begeleidster was 

gewoonweg ‘hors catégorie’! Deze reis werd begeleid door iemand die doordrongen is 

van wat ze doet en dit op een unieke manier overbrengt. 

(Lut S) 

Dit was echt de perfecte reis voor mij. Ik kwam volledig ontspannen thuis. De omgeving, 

de medereizigers, het eten,…alles was werkelijk top. De ideale reis voor mensen die op 

zoek zijn naar een relaxvakantie, maar die daarnaast ook graag wat inspanning willen. 

(Eva D – wandel- en yogareis Auvergne) 

Wandelen en Ayurveda 

Ayurveda is een gezondheidsleer uit India, die duizenden jaren geleden is ontstaan. Toch zijn de 

ideeën en principes zeer actueel en perfect toe te passen op ons drukke leven in een 

veeleisende maatschappij. Tijdens de workshops (met oefeningen) leer je de drie 

levensenergieën die de basis vormen van de Ayurvedische leer kennen en herkennen. We 

ervaren hoe vata, pitta en kapha zich op een unieke manier in ons manifesteren. Je krijgt 

concrete tips over hoe een aangepaste voeding en levensstijl je in balans kunnen brengen, om 

vanuit dit evenwicht meer rust te ervaren. 

Frankrijk - Wandelen en yoga in de Auvergne 

Tijdens dit weekend maken we kennis met Ayurveda rond het thema “jezelf in balans”, 

gecombineerd met prachtige natuurwandelingen in het glooiend landschap van het 

Pajottenland. ’s Morgens en ’s avonds wordt er een rustmoment voorzien met yoga, 

meditatie of ademhalingsoefeningen. 

> Reis van 1/04 tot 7/04 < 

Wat mensen van deze reis vinden: 

Leuke combinatie. Fantastische verblijfplaats. Hans is heel duidelijk in zijn uitleg en 

antwoordt graag op alle vragen. De maaltijden zijn met veel liefde en zorg bereid. Heel 
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ontspannend weekend. 

(Pascale M) 

 



 



 

Logo en Foto’s  

 Logo Anders Reizen: in bijlage. 

 Foto’s van de reis: op onze site of op aanvraag. 
 

  

Over Anders Reizen 
Anders Reizen organiseert wandelreizen en actieve cultuurreizen 
dichtbij en veraf voor kleine groepen en individuele reizigers 
 
Anders Reizen is ook: 
·         Wereldwijd wandelen in groep en individueel www.andersreizen.be 
·         Bootz groepsreizen voor jongeren van 18-34 jaar www.bootz.be 
·         Altero Singlereizen www.altero.be 
·         Gezinsreizen in groep van Missie Formidabel  www.missieformidabel.be 
 

Al 34 jaar richt Anders Reizen zich op duurzaam ecotoerisme. 

Anders Reizen organiseert actieve reizen voor kleine groepen of individuele reizigers  in 
streken die weinig of niet door het massatoerisme worden bezocht. We richten ons op 
actieve reizigers bij wie het opdoen van unieke ervaringen primeert boven het opzoeken van 
comfort en luxe. 

Geëngageerde bedrijfspolitiek 

Dankzij zijn geëngageerde bedrijfspolitiek op het gebied van duurzaam toerisme, ecologie en 
fairtradeproducten mag Anders Reizen zich meten met grootheden zoals Oxfam, Groen, 
WWF, Vredeseilanden, Ecobos, Exki en andere inspirerende merken. Concreet uit het 
engagement zich in het gebruik van fairtradeproducten op kantoor, fairtrade geschenken 
voor het personeel, bewustmaking van de reizigers, enz. Dit engagement is eveneens 
duidelijk terug te vinden in de beleidsdocumenten van Anders Reizen. 

Aanstekelijk voor reizigers 

Met deze waarden wil Anders Reizen zijn klanten verder motiveren om enerzijds even stil te 
staan bij elke (onbewuste) aankoop en anderzijds alternatieve aankopen zoals 
fairtradeproducten te overwegen om zo hun steentje bij te dragen aan een eerlijkere wereld. 

Meer info over Anders Reizen 

·         www.andersreizen.be 
·         info@andersreizen.be 
·         Tel: 013 33 40 40 
·         Refugiestraat 15, 3290 Diest 
·         www.facebook.com/andersreizen 

  

Contact – niet voor publicatie 

http://www.andersreizen.be/
http://www.bootz.be/
http://www.altero.be/
http://www.andersreizen.be/
http://www.andersreizen.be/
mailto:info@andersreizen.be
http://www.facebook.com/andersreizen
http://www.facebook.com/andersreizen


Karl Leenknegt - communicatieverantwoordelijke Anders Reizen, gezinsreizen van Missie 
Formidabel & jongerenreizen Bootz 
karl.leenknegt@andersreizen.be 
Refugiestraat 15, 3290 Diest, Belgium . 
+32 (0)13 33 40 40 
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