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e; de huiser,jkê ên onqedwonsên
voor ons is La Vie ïaía de deale ro-

catie om onze dÍoom waar te maken. Verder zullen wij maande
liiks deze rubriek "La\4e Tam Nieuws" in Spiegelbê€ld verzorgen,
zodat u op de hoogte bliift van het l€ven in het dorp Lalouvesc
en in het biizondervan dê activileiten in het buitênveólijf La Mê

Íaa.
Naasi de bestaande workshops willen wijook andere aciiviteiten
aanbieden in het gebouw en in de nabije omg€ving van Lalouvesc- De omgeving leent zich nameliik uitstekend voor wandelen Íiêtstochtên, golÍen, paarddjden, excursiês, ênz.
Op Lá Vie Tara hoeft n€ts, mdar biina alles mag.

Op de agenda staan al heel wat workshops voor 2013 gepland,
waarover we in de komende aíleveringen van Spiegelbeeld meer

De eerste en tevens kênnismakingsworkshop

voor 2013 is:
'Eên gêzonde leeÍstiil begint met gezondê voeding'

ZatêÍdag 23 Íebruari

- zalètdag 2 maart

Deze workshop wordt vêrzoÍgd door Cocky van Hesteíen, ortho-

moleculaií voedingsthêrapeute volgens Bloedgroêpdieet.
Het programma bevat de volgende onderdelen:

lnclividueêl gespr€k m€t Cockyvan Hesterên.
uw voeding wordl tijdens deze week beteí aigestemd op uw
bloedgroep. p€ndacht voor de basisvaardighedên g€zoncl koken,
met biologische producten.

workshop voor het gebru.ken van een slow iuiceí om verse
gíoenten- en fruitsappen te maken.
Consult dooí een osleopaat / masseur.
Bezoek aan een biologische boerderij / markt.
Heedijk wandelen in do bossen grenzend aan la Vie Tara.
Doelvan deze week is om een stukje bewushvording te realiseren
over voeding in hel algemeen en ovêr het bloedgroepdieei/genotypedieet in het bijzonder. We gaan aan de slag om van de maaF
tijd een g€zond fêesl te makên met handige tips voor het

thuisÍront!
Op korte termijn zullen we een aantal aanpassingen doen aan het
gebouw die het comfort voor onze gasten zullenverhog€n. Daarbij zullen we in het gebouw ok een aantal zogenaamde chambres
d hótes indchten. Op hetmonu staan zoveelmogelijk biologische
producten, en als het maar even kan uit onze êigen moestuin.
Ook aan de vegêtaíërs wordt gedacht.

We kunnen u deze week aanbieden voor de introductieprijs van
€ 695,00 volpension, excl. € 10,00 ioeristenbelasling (ter plaatse

Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen met Cockyvan
Hesteren 0031621716284, of per email aan lavietara@hotmail.nl.
Kijk ook op www.genotyp€dieet.eu

wij zullên u in dsze rubíiek uitgebreid op de hoogte houden van
dezê ontwikkelingen. We hebben er erg veel zin in en zouden u
dan ook gÍaag vanaf februari aanstaande op La Vie Tara willen

Voor meer iníormatie over deze workshop ên andere activiteiten
op La Vie Tara, kijk op: wwwlavietara.nl
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