
Nieuw in Nederland!
Een Haakvakantie op Texel

Een week met gelijkgestemden optrekken, samen
uitdagende workshops doen, van Texel genieten en
tussendoor lekker verwend worden met heerlijk eten en
drinken in een comfortabel huis waar het aan niets
ontbreekt, wie wil dat nou niet? 

Van maandag 16 tm zaterdag 21 maart 2020 verblijven we in een luxe villa van Landal 
Greenparcs de Sluftervallei in het noorden van Texel. 
Tijdens ons verblijf komt er elke dag een toonaangevende en inspirerende docent naar onze villa om
een workshop te geven. 
De meeste workshops zullen tussen 13.30 - 17.30uur gegeven worden. De ochtenden houden we 
vrij en 's avonds ontstaat er altijd vanzelf een gezellige sfeer van samen handwerken. Uiteraard is 
iedereen vrij om mee te doen of juist niet. 

Als organisator en gastvrouw is Anna Amenta deze week ook de kok. Zij heeft veel ervaring met het
organiseren van dit soort vakanties en is een veelzijdige kok. Koken voor mensen met een dieet 
(vegan, gluten- en of lactosevrij, zonder suiker of vis etc.) is geen enkel probleem en zelfs vaak 
verrassend en super lekker. Over het algemeen wordt er met veel groente gekookt, zoveel mogelijk 
biologisch en bij voorkeur met streek- en seizoensgebonden producten. Haar intentie is om van elke
maaltijd een feestje te maken.

Het programma
Op maandag 16 maart een workshop Dubbelzijdig Tunisch haken door Mirte van Amersfoort van
handwerkles.nl
Op dinsdag 17 maart een workshop Free-form haken door Mirte van Amersfoort 
Op woensdag 18 maart een workshop Punchneedling door Natascha Mulder van Zoownatas
Op donderdag 19 maart een workshop Kleurenleer door Loret Karman
Op vrijdag 20 maart een workshop Mozaik Breien door Marian ’t Kauzjes
Op zaterdag 21 maart een kleine tentoonstelling van en door alle deelnemers

De kosten van de Haakvakantie zijn 775,- Dit is inclusief alle workshops, eten en drinken, verblijf 
en gebruik van oefenmateriaal tijdens de workshops. Voor een eenpersoonskamer zal 4 weken voor 
aanvang een precieze toeslag worden bepaald (zal liggen tussen de 90,- - 125,-)
Ter bevestiging van een aanmelding dient er 250,- aanbetaald te worden en uiterlijk 4 weken voor 
aanvang dient de rest betaald te worden. 
Betalingen aan: Anna op de Markt
Iban: NL04TRIO0198518323
Graag onder vermelding van: voor- en achternaam deelnemer Haakvakantie 2020

* Let op! De kleine lettertjes!
Het programma zoals hier aangegeven is een streven op basis van afspraken maar wordt bijgestuurd indien onvoorziene zaken zich voordoen.
Om te voorkomen dat er problemen ontstaan wordt het volgende annuleringsbeleid gehanteerd: 
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang wordt de aanbetaling terug gestort.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang wordt 50% van de betaling terug gestort.
Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang dient alsnog het hele bedrag betaald te worden.
Overwogen kan worden om elders een annuleringsverzekering hiervoor af te sluiten.

Aanmeldingen en vragen of opmerkingen mailen naar Anna Amenta,  a.f.amenta@gmail.com

https://www.landal.nl/parken/sluftervallei/praktische-info#filter:e30=
mailto:a.f.amenta@gmail.com

