
Checklist & praktische zaken (voor thuisblijvers)

Weer & klimaat:
De prognose voor het weer is matig: de vorst verdwijnt (grotendeels). Dus de kans op problemen  
zonder winterbanden is een stuk kleiner. De nachten zijn enkele graden boven nul. Overdag 
tussen 6 en 10 graden. Er is kans op buien, maar een zonnetje is ook mogelijk. 

Cochem ligt in het Moezeldal, maar het park waar we verblijven licht op de hoogvlakte, net op de 
rand voor het dal begint. Hierdoor is het lekker licht, maar misschien ook meer winderig dan diep in 
het dal. 
De (extreem) koude winterlucht lijkt volgende week verdwenen. Maar houd er rekening mee dat 
het weer alle kanten op kan gaan. Neem dus kleding mee voor koude dagen, maar ook om te 
kunnen wandelen in een regenbui (hoewel we dan gaan proberen tussen de buien door buiten te 
zijn!).  
Verder zitten we in een modern huis met allerlei voorzieningen en ik vermoed dat we heerlijk de 
kachel kunnen opstoken. Het grootste deel van de tijd zullen we binnen zijn; neem daarvoor fijn 
zittende kleding mee. Onecies zijn toegestaan! 
De tijd binnen maken we door met de gesprekken over de thema’s, maar ook met 
ontspanningsoefeningen, meditaties, creatief bezig zijn, relaxen, etc. Binnen de woning is ook een 
sauna; neem eventueel daar een fijne grote handdoek voor mee en eventueel badjas. 
Binnen het park is er de mogelijkheid om te zwemmen; ook badkleding mee, maar ook voor een 
eventuele koude-plons in een opblaasbad dat ik mee ga nemen! 
Tijdens meditaties en ontspanningsoefeningen koelen sommige mensen harder af dan anderen. 
Hiervoor is het fijn om een fijne trui te hebben, of neem eventueel een dunne (meditatie)deken 
mee. Heb je die niet: niet aanschaffen, want ik heb er ook enkele beschikbaar! 

FRISSE START ACTIE - 2018

Programma arrangement “Beter Leven - Beter Worden”

Van donderdag 8 t/m zondag 11 maart 2018 nabij Cochem (D)

Breng jouw ziekte naar de achtergrond. 
Jíj gaat leiden en sturing geven, níet je ziekte. 

�

We verblijven in:  

Ferienresort Cochem
Am Kellerborn 1
56814 Moselhöhe Ediger-Eller
Duitsland
Tel: +49-2675-911601

Organisatie
Anders Actief: 

Jeroen van Deelen 
Drostlaan 7
6941 AA Didam - NL
Tel :+31-6-27002528

Meer info: 
www.facebook.com/AndersActief 
www.andersactief.nl

�

http://www.facebook.com/AndersActief
http://www.andersactief.nl


Kleding:

Dit lijstje is gemaakt voor winterse omstandigheden. De voorspellingen laten momenteel 
geen extreem winterweer zien; dus bekijk voor jezelf dat je wel voldoende warme kleding 
hebt, maar ook niet overdreven. Hoewel ik persoonlijk altijd liever iets te veel meen neem, 
dan te weinig!

O Warme jas, bij voorkeur winddicht en goed gevoerd. Bijvoorbeeld een wintersportjas.
O Warme broek voor buiten, voorbeelden:

- ski-/snowboardbroek
- (wandel)broek met eronder leggin / maillot / dikke panty / lange onderbroek

O Joggingbroek / Fleecebroek voor binnen (mag natuurlijk ook tijdens het binnen programma!)
O Gewone broek / rok / o.i.d. (wat je fijn vindt voor binnen / uit eten / etc.)
O Shirts
O Trui / sweater / blouse / o.i.d.
O Lekkere dikke trui voor binnen of onder je jas
O Thermo-kleding als je hebt, bijvoorbeeld: 

- thermo ondergoed, onderkleding (of van wol)
- coltrui

O Ondergoed (eventueel warmte-ondergoed)
O Warme sokken (2 paar minimaal)
O Gewone sokken
O Zwemkleding 
O Sauna: handdoek / badjas
O Pyjama / nachtkleding
O Zakdoeken / dunne sjaals

Schoenen:
O Wandelschoenen (vanwege het terrein, en de weersomstandigheden zijn halfhoge schoenen die 
waterdicht zijn de voorkeur) (waterdicht middels invetten of met Goretex) 
O Binnenschoenen / sportschoenen (dan kunnen de buitenschoenen drogen bij de verwarming!)
O Slippers / sloffen
eventueel:
O Snowboots (i.p.v. hoge wandelschoenen)

Winteruitrusting:
O Zonnebril
O Warme muts
O Warme sjaal
O Handschoenen (dik en winddicht)
O Eventueel onderhandschoenen (zijde / wol)
O Eventueel buffy (voor om je nek of op hoofd)

Toiletspullen etc.:
O Handdoeken / washandjes om te wassen / douchen / sauna
O Toilettas (tandenborstel / …)
O Maandverband, tampons, ed.
O Medicatie
O Bril / lenzen
O Lippencrème / 



Persoonlijke spullen:
O Paspoort / ID-kaart
O Rijbewijs
O Portemonnaie
O Leesboek
O Oordopjes
O MP3-speler 
O Mobiel & oplader
O Camera
O Aantekenboekje en pen
O Reistas
O (Plastic) tas voor vuile was
O Eventueel (yoga)matje
O Eventueel meditatiekussen

Eten / drinken:
O Lunch heenweg
O Snacks / lekkers die je niet kunt missen! 

Slapen:
O Beddengoed (hoeslaken, dekbedhoes, kussensloop)
—> maar neem gerust je eigen slaapzak/deken/kussen mee als je dat wilt (doe ik eigenlijk altijd). 
O Handdoeken

ORGANISATIE NEEMT MEE:

Toiletspullen & Hygiëne: 
- tandpasta mag je thuis laten! er gaan meerdere varianten van Weleda mee om uit te proberen.
- Er gaan meerdere soorten shampoo en crèmespoeling mee om uit te proberen.
- Handzeep
- Afwasmiddel, theedoeken, etc 
- WC-papier

Diversen:
- Diverse matjes, kussens voor meditatie / oefeningen
- EHBO-spullen
- Naaisetje
- Handige dingen als: waslijn / wasknijpers / tape / etc)
- Gereedschap

Eten / drinken:
Maaltijden worden verzorgd vanaf donderdagavond t/m zondagmiddag. Zaterdagavond gaan we 
low-budget buiten de deur eten (pizzeria?! per persoon wordt 10,= betaald; restant zelf bijbetalen!). 
Zondagochtend maken we ook lunch klaar voor onderweg. Zondagavond tijdens terugreis in 
overleg, maar op eigen kosten.

En nog veel meer:
….. ;-)    laat je verrassen!


