
Verrassend en unieke 11 daagse 

Lachyoga, natuur- en meditatiereis … 

… op Curaçao 

Ga ook mee! 
 

 

29 augustus – 8 september 2013 

en/of 

23 november – 3 december 2013  
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Verrassend en unieke 11 daagse Lachyoga, natuur- en meditatiereis …. Op Curaçao. 

 

Ga ook mee! 

 

Een vrolijke en vreugdevolle reis, 

waarin liefde en plezier voor het 

leven hand in hand gaan. 

Een 11 – daagse peppil op het 

heerlijke Curaçao, waar u uw leven 

kunt veranderen in een lach.  

U leert uw leven in positieve 

gedachten en gevoelens om te zetten, 

zodat uw leven één groot genoegen 

gaat zijn  

 

  
  

 
  
 

 

 

 

 

Lachen zonder reden van Dr. Madan Kataria  

met Laughter Yoga Teacher Saskia van Velzen  

en Laughter Yoga Leader Marion Pantekoek 

 

 29 augustus – 8 september 2013 en/of 23 november – 3 december 2013 

De kosten zijn 1695 euro zónder vliegticket (ca 595 euro bij Arke-fly) 

Kijk voor specifieke reserverings- en betalingsinformatie op pagina 6. 
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Krachtplek 

Curaçao is niet alleen bekend om zijn prachtige stranden en zonneschijn, maar ook om de energetische 

krachtplekken die er te vinden zijn. Iedere dag zal er een zijn met een lach, meditatie en energetisch opladen 

en zuivering. Er kunnen diepe processen in gang worden gezet.   

Onder leiding van lachcoach Saskia ervaart u meerdere malen per dag de kracht van de lach. Meditatiecoach 

Marion zorgt voor een onvergetelijke ervaring op de diverse krachtplekken. De meditaties zijn gericht op het 

zuiveren van onze chakra’s en het toelaten van de liefde voor het leven in ons hart. 

De reis kan naar wens zonder extra kosten worden afgesloten met een officieel diploma Laughter Yoga Leader. 

 

    

 

Organisatie 

Deze reis wordt georganiseerd door Marion Pantekoek, in samenwerking met Saskia van Velzen. 

Marion woont op Curaçao en kent alle mooie en bijzondere plekjes van dit prachtige eiland.  Zij weet alle 

krachtige plekken te vinden en zij houdt zich dagelijks bezig met spiritualiteit en energiewerk. Marion is 

gecertificeerd Laughter Yoga Leader. 

 

 

 

 

Saskia woont in Nederland. Zij heeft een achtergrond waar praktische nuchtere zakelijkheid en vrolijke 

spiritualiteit samengaan. Saskia werkt momenteel als hoofd administratie en personeelsfunctionaris bij een 

uitgeverij en heeft haar eigen bedrijf “Lachwinkel” als Laughter Yoga Teacher. 

Meer over ons kun je lezen op pagina 7.  
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Inhoud / programma 

Curaçao zou Curaçao niet zijn als het programma helemaal vast stond. Op dit eiland leren we meebewegen 

met de flow van het leven, we onthaasten en passen ons aan aan het ritme van de zee en de wind. De 

belangrijkste onderdelen staan natuurlijk wel vast, maar laat u vooral verrassen. 

 

Dagprogramma 

 Zonsopkomstmeditatie bij dag en dauw, voor het liefdevol omarmen van onszelf, ons Zijn én 

liefdevol de nieuwe dag welke ons Alles brengen zal, wat er nodig zal zijn. 

 Lachyogasessie om geheel vreugdevol in de dag te staan  

 Vegetarisch en holistisch ontbijt 

 Verse groente- en vruchtensappen 

 Bespreken van de Maya dagenergie, deze helpt ons om in de flow te blijven en alles 

wat we tegenkomen als mogelijkheid tot groei in te zetten 

 Bezoeken van de energieplekken, met aansluitend het bezoeken van een van de prachtige strandjes 

waar heerlijk gezwommen/gesnorkeld kan worden met een verlekkerende goed verzorgde picknick aan 

een van de strandtafels (Duiken is ook mogelijk maar dan op eigen kosten) 

 Bezoeken van historische en toeristische plekken 

 Thuisgekomen een heerlijke maaltijd liefdevol voor ons bereid en een avond in te vullen naar ieders 

tevredenheid. Denk hierbij aan muziek, spelletjes, dans of misschien even helemaal NIETS. 

 

Extra programma 

 Dag naar Punda voor een samenkomst met de  Curaçaose lachyogagroep om gezamenlijk intens te 

lachen  

 Uit eten en shoppen (eigen kosten), museum en mogelijk een filmpje pakken (onze kosten) 

 1 of 2 nachten overnachten in de natuur, op de meest fijne energetische plek op Curaçao, waar je kan 

genieten van de liefde van de natuur en de sterren 

 Mogelijkheden tot introductieduik, snorkelen, zwemmen met dolfijnen (eigen kosten) 
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Inclusief 

 De Opleiding tot Laughter Yoga Leader, inclusief alle lesmateriaal en het diploma. Een gesigneerd 

exemplaar van Saskia’s boek over lachyoga wanneer deze van de drukker komt  én een ½ jaar gratis 

toegang tot het officiële gesloten websitegedeelte van Dr.Kataria waar men contact kan leggen met 

mede Laughter Yoga Leaders van over de hele wereld en met heel veel waardevolle informatie, 

onderzoeken en filmpjes. Het diploma is optioneel en brengt geen extra kosten met zich mee. 

 Verblijf op een bezinningsoord welke vroeger bewoond werd door de Fraters, met een heerlijke tuin en 

land rondom waar wij gebruik van kunnen maken  

 Alle logies en vegetarische en holistisch bereidde maaltijden  

 Ál het vervoer 

 Diverse lachyogasessies per dag met Lachyoga hoofdcoach Saskia 

 Alle geleide meditaties in de ochtend én op de sites door Meditatie hoofdcoach Marion  

 Alle begeleiding gedurende de hele dag 

 Info over historisch Curaçao én de natuur  

 Alle entreekosten van toeristische, historische plekken en stranden 

 

Wat er voor u overblijft om te betalen  

 Koffie/thee,sap en water buiten de aangegeven drankjes om 

 Alle uitgaven van persoonlijke aard en het eten en drinken op de Punda dag  

 Eventuele extra’s (duiken, zwemmen met dolfijnen) 

 That’s all folks   
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Reserveren  / wijze van betalen / voorwaarden 

Data  29 augustus – 8 september 2013 en/of 23 november – 3 december 2013 

De kosten zijn 1695 euro zónder vliegticket (ca 595 euro bij Arke-fly, of via iedereenkanreizen.nl)  

Reserveren: 

Schrijft u zich in voor 1 van deze reizen via e-mail naar marionpantekoek@hotmail.com met de volgende 

gegevens:  

 Naam, adres, woonplaats 

 Wilt u de Lachyoga opleiding voor Laughter Yoga Leader doen? (geen extra kosten) 

 Welke datum heeft uw voorkeur 

 Is de andere datum óók een optie ja/nee 

 

Wees er snel bij, want vol=vol. Minimale deelname 8 personen, maximaal 18 personen.  

Wijze van betalen 

Uw aanmelding staat vast, wanneer de aanbetaling van 425 euro is overgemaakt op de Nederlandse Bank 

rekening van de ASN 70.72.59.053 tnv M.E. Pantekoek te Curaçao. 

Het resterende bedrag uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de reis. 

Voorwaarden 

Bij het doen van de aanbetaling ad € 425 staat u definitief ingeschreven voor deze reis. 

Het volledige bedrag van € 1695 dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de reis te zijn voldaan. 

De vlucht dient u zelf te boeken, wij zorgen ervoor dat u opgehaald wordt van het vliegveld. 

Bij annulering bent u tot 2 maanden voor de reis niets verschuldigd, tussen 2 maanden en 2 weken voor de reis 

het bedrag van de aanbetaling en tussen 2 weken en start van de reis bent u het volledige bedrag verschuldigd. 

Deze laatste geldt ook wanneer u tijdens de reis afhaakt.  

Een reisverzekering dient u zelf af te sluiten. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor uw goederen, eigendommen of gezondheid.  

Onze Intentie 

Wij zullen alles in het werk stellen om u een onvergetelijke, vrolijk lach-, natuur- en energiereis te bezorgen. 
Een ervaring waar u nog jaren met een grote glimlach aan terug zult denken. De reis draait volledig om u, uw 
bewustzijn, uw innerlijke lach en de flow van het leven. 
 

Wij zien u graag op het fantastische Curaçao, meld u nu aan!   

 

  Saskia van Velzen & Marion Pantekoek     

mailto:marionpantekoek@hotmail.com
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Onze gegevens 

 

MARION PANTEKOEK (1958)   -  HOOFDORGANISATIE 

Lagun 31, Lagun, Curaçao  
marionpantekoek@hotmail.com 
+599 (0) 95161825 
 
Kledingontwerper 
Sportmasseur 
Laughter Yoga Leader 
 
Bekend met o.a.:  
diverse massagetechnieken, energiewerk in diverse vormen, Sjamanisme, soulretrieval, dolfijnenergie, 

mayakalender, werken met gidsen 

 

SASKIA VAN VELZEN (1968)   -   MEDEORGANISATIE 

Johanniterweg 14 
6865 WH  DOORWERTH 
info@lachwinkel.nl 
www.lachwinkel.nl 
+31 (0)6-21856020 
 
Reikimaster  
Polyenergetisch Therapeut  
Laughter Yoga Teacher  
 
Bekend met o.a.: 
familieopstellingen, NLP, meditatie, zen, jassentechniek, aura- en chakrahealing en –reading, hypnose  
 

 

      

 

mailto:marionpantekoek@hotmail.com
mailto:info@lachwinkel.nl
http://www.lachwinkel.nl/

