
 

 
PROGRAMMABESCHRIJVINGEN 
SPA LA BUITENLAND 

 

Vrije inloop Inschrijven niet nodig 

LACHMEDITATIE | Dick Sinnige 

Lachen relativeert en ontspant; het geeft ruimte in je hoofd, licht in je hart en het maakt je adem vrij. 
Ieder jaar geeft Dick Sinnige Lachmeditatie op Landjuweel van Ruigoord, op Ooh La La te Landgoed 
AlGoed, en op diverse andere festivals. Als je lacht, kun je niet meer serieus zijn. Lachen brengt je in een 
meditatieve toestand, waarin het denken ophoudt. Dat bevrijdt je van blokkades in je geest. Je bent 
moeiteloos hier en nu, zonder de druk van een zwaar verleden of een onzekere toekomst. We beginnen 
met een eenvoudige Indianendans, waarna leuke spelmomenten volgen. We eindigen de Lachmeditatie 
met een diepe ontspanning. De energie stroomt door en je geniet van de innerlijke stilte en van je vrije 
ademhaling. Je ervaart dat je de stille aanwezigheid zelf bent, de open ruimte van bewustzijn.  
 
Inschrijven niet nodig 
Zondag 13.00-15.00 uur  
Gratis 
 
BUBBOUILLON | Turbo Touw Tornado 
Lekker badderen in een hottub die van de nodige wellness wordt voorzien door twee Chefs-du-cuisine. 
Laat je onderdompelen in deze wellness behandeling die zijn wortels vindt in het Zuiden. Chef Vincént 
en Chef Pièrre zorgen voor een theatrale kookpot gevuld met badkruiden, grappen, grollen en knollen 
waardoor het badderen volledig in de soep loopt...  

De Bubbouillon is een mengelmoes van verse ontspannende veganistische-wellness met een scheutje 
straattheater. Komt dat zien, kom dat proeven! 
 
Inschrijven niet nodig 
Donderdag 10.00-17.00 uur 
Gratis 
 
LIVE PERFORMANCE I Maaike Fransen 
 
Voorafgaand aan ecstatic dance is er een geweldige live art performance te zien door Maaike Fransen - 
een kunstenares die prachtige installaties bouwt waar ze performances mee geeft. Laat je meevoeren in 
haar magische wereld die je even buiten de realiteit zet.  
 
Inschrijven niet nodig 
Maandag 20.30 
Woensdag 20.30 
Gratis 

 



 
 
ECSTATIC DANCE I DJ Legchops & DJ Wijnand 
 
Je overgeven aan het ritme en je mee laten voeren door de muziek: dat is ecstatic dance. Je komt los van 
de gedachten in je hoofd en in raakt in extase zonder drugs of alcohol. Er wordt begonnen met een 
openingsceremonie waarbij je een paar eenvoudige oefeningen doet die ervoor zorgen dat je lichaam 
het dansen overneemt van je hoofd. Je danst op blote voeten en laat je meevoeren door de chille tunes 
van DJ Legchops en DJ Wijnand. 
 
Inschrijven niet nodig 
Maandag 20.30-22.30 
Woensdag 20.30-22.30 
Gratis 
 
LUCHTDIRIGEREN I Dr. Jon & DJ Legchops 

Flair, grootse gebaren, expressie - luchtdirigeren is een hilarische belevenis. Met twee chopsticks in je 
hand de leiding nemen over de meeslepende klassieke meesterwerken - wie wil dat nu niet? Na 
jarenlang oefenen op je zolderkamer kun je nu eindelijk publiekelijk je kunsten te laten zien. En wie weet 
ontdek je een verborgen talent en sta je binnenkort op het Nederlands kampioenschap luchtdirigeren 
(bestaat echt!). Komt allen - je komt er zeker vrolijk vandaan, want: luchtdirigeren brengt gezondheid, 
vreugde en blijdschap. 

Inschrijven niet nodig 
Dinsdag 16.00-17.00 
Gratis 
 
HEALING CIRCLE | Babette 
 
Een healing circle geeft je de gelegenheid even uit de alledaagse werkelijkheid te stappen en in een  
groep een helende energie op te wekken. Met elkaar creëer je een “safe space” en draag je actief bij aan 
universele heling waarmee je niet alleen jezelf maar ook de mensen om je heen helpt.  
 
Inschrijven niet nodig 
Donderdag 11.00-12.00 
Gratis 
 
 
VUURCEREMONIE I Babette 
 
Om te verbranden wat je achter je wilt laten. We verzamelen rondom het vuur. Schrijf op wat je kwijt 
wilt. Babette begeleidt de ceremonie. Zo sluiten we samen een week af.  
 
Inschrijven niet nodig 
21.00 vuurplaats 
Gratis 

 



 
 
DROMENVANGERS MAKEN I Jan Albert 

Bij het sauna veld kan je dagelijks dromenvangers maken. Het zelf maken en ophangen van 
dromenvangers is een eeuwenoud gebruik om nare dromen te weren en goede dromen door te laten. 
Een dromenvanger bestaat uit een cirkel met een web, vaak versierd met mooie kralen en veertjes.  
Tip: gelijk gepland met yoga, jij naar yoga, je kind vlakbij met een dromenvanger aan de slag! 
 
Inschrijven niet nodig 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 14.00-15.00 
Gratis 

 
 

Vrijwillige bijdrage of betalen bij activiteit 
Inschrijven niet nodig 
 
WOORDEN VAN LOTTE I Lotte van der Zwet 

Lotte maakt van jouw ongestructureerde hakkelende woorden een gedicht! Doordat ze de juiste vragen 
weet te stellen ga je gemakkelijk met Lotte in gesprek en weet ze in korte tijd de essentie uit je verhaal 
boven te krijgen. Dit krijg je terug in een raak gedicht, uitgetypt op een oude typemachine op geschept 
papier. Zo kan je je ervaringen en gevoelens, die zich eigenlijk niet in woorden lieten vangen, toch 
vastleggen. Als cadeautje voor jezelf óf voor iemand anders die je dierbaar is. Schuif jij dit weekend ook 
bij haar aan? 
 
Vrijdag, zaterdag, zondag +/- 13.00-16.00 uur 
€7,50 starttarief voor de onkosten. Daar bovenop vraagt ze jou te betalen voor de woorden wat jij ze 
waard vindt. Het gedichtje wordt uitgewerkt op haar typemachine én ingepakt. 

 
ZENTANGLE I Karina Pater  
 
Een Zentangle is een abstracte tekening die bestaat uit herhaalde patronen en gemaakt wordt volgens 
de Zentangle-methode. Ze worden meestal gemaakt op vierkante tegels van 9 bij 9 centimeter en met 
zwarte inkt op wit papier. Het is bedoeld om tekenen plezierig, meditatief en toegankelijk te maken voor 
iedereen. De creatie is 'ongepland'. Als je begint met het maken van een Zentangle, hoef je geen 
einddoel in gedachten te hebben. Laat het patroon zichzelf tijdens het tekenen aan je onthullen. Deze 
tekenmethode geeft inspiratie tot creativiteit, zodat je op een eenvoudige en ontspannen manier en 
zonder veel ingewikkelde leerstof mooie kunst kunt maken. Karina geeft zowel workshops voor 
volwassenen als voor kinderen op Spa La Buitenland.  

Inschrijven niet nodig 
Dinsdag en donderdag 19.00-20.00 
€ 5,- 
 

 



 
OCHTENDRESET I Babette  
 
Klop jezelf wakker met combinaties van qigong, yoga, meditatie en visualisatie. Reset je lichaam en 
geest en begin de dag met nieuwe energie. Iedereen is welkom.  
 
Inschrijven niet nodig 
Zondag 09.00-10.00 
Vrijwillige bijdrage 
 

YOGA I Arjan Hofsteenge 

Vind in een combinatie van ademhaling, beweging en zelfonderzoek jouw eigen flow van bewustzijn. 
Dynamiek en ontspanning in een prachtige ontdekking van yoga voor de beginner, diepgang en 
aanvulling voor de gevorderde. Wees welkom in mijn lessen, groet Arjan. 
 
Inschrijven niet nodig (bij regen max 12 deelnemers) 
Zaterdag, zondag, maandag 14.00-15.00 
€ 5,- 
 
 
YOGA I Sara van der Wees 
De term hatha bestaat in het Sanskriet uit ha (zon) en tha (maan), wat verwijst naar het evenwicht 
tussen tegengestelden. Evenwicht door in contact te komen met de wijsheid van je lijf. Meditatie, 
ademhaling, een langzame flow en langer in houdingen blijven. In deze les gaan we op zoek naar stilte in 
beweging en beweging in stilte. 
 
Inschrijven niet nodig (bij regen max 12 deelnemers) 
Dinsdag, woensdag, donderdag 14.00-15.00 
€ 5,- 

 

 

  

 



 

Workshops op inschrijving betalen bij de bar 

 
MASSAGECURSUS I Olly de Jeu 

Tijdens de massagecursus zul je een full body massage leren geven. Door middel van verschillende 
massagetechnieken, met of zonder olie, leer je een basisroutine om een ontspannende en helende 
massage te geven. Je kunt met een vriend(in) komen of alleen, zolang we maar met een even aantal zijn. 
Er zijn matjes, dekens en kussentjes maar een extra opblaasbaar matje (geen luchtbed) of deken 
meenemen is fijn!  

Eerste cursusdag:  
-Wat is masseren? 
-Sereen te werk gaan 
-Connectie met jezelf en met de "ontvanger"  
-Massagetechnieken 

Lichaamsdelen:  
+ Voeten 
+ Benen  

Tweede cursusdag:  
-Terugblik op eerste cursusdag (voeten en benen) 
-Connectie met jezelf en met de "ontvanger"  
-Massagetechnieken 

Lichaamsdelen:  
+ Bilspieren  
+ Rug 
+ Schouders 

Derde cursus dag:  
-Terugblik op eerdere cursusdagen (voeten, 
benen,   bilspieren, rug en schouders) 
-Connectie met jezelf en met de "ontvanger"  
-Massagetechnieken 

Lichaamsdelen:  
+ Nek  
+ Hoofd  
+ Armen  
+ Handen 

 
De cyclus wordt twee keer gegeven. 
zaterdag, zondag, maandag  
dinsdag, woensdag, donderdag 
9.30-12.00 uur (m.u.v. zondag 19.30-22.00) 
€90 voor drie ochtenden 
 

 

 

 

 



 

IJSTRAINING VOLGENS WIM HOF METHODE | Wiebe Otten 

Wiebe heeft ruime ervaring in het geven van koude trainingen volgens de Wim Hof Methode. Hij is 
communicatietrainer en pijnspecialist. Wim Hof’s combinatie van ademhalingstechnieken, koude 
trainingen en mindset heeft zijn eigen leven blijvend veranderd. Deze inspirerende held deelt zijn 
ervaringen graag met anderen en neemt deze week zijn ijsbad mee naar Camping Buitenland zodat je 
zelf kunt ervaren hoe de kou je weerstand kan verhogen, je energie vergroot en je een geweldige, uren 
durende buzz kan opleveren. Wie durft?! Neem je zwembroek en een handdoek mee! 
De sessie wordt aangeboden in twee dagdelen voor 65 euro. In het eerste deel ligt de focus op 
ademhalingsoefeningen en het tweede deel focust op de ijsbadtraining.  
 
Je kunt ook aan 1 dagdeel meedoen. Na afloop van de ochtendtraining is er gelegenheid aan kinderen 
voor een kennismaking.  
 
Inschrijven en betalen bij de bar 
Vrijdag 19.00-21.30 uur 
Zaterdag 09.00-11.30 uur  
Zaterdag 12.00-13.00 gratis voor kinderen vanaf 6 jaar  
 
Zondag 19.00-21.30 uur 
Maandag 9.00-11.300 uur  
Maandag 12.00-13.00 gratis voor kinderen vanaf 6 jaar  
€65,- (voor 1 dagdeel €35,-) 
 

TRANSFORMATIONAL BREATH | Natalie Teunissen 

Wat soms in een gesprek moeilijk gaat, lukt met deze ademtechniek vaak wel. Transformational breath 
is een geweldige manier om heel snel en doelgericht bij je gevoel te komen, je gevoelens te doorvoelen 
en los te laten. Je kunt je ermee bevrijden van angsten, belemmeringen, negatieve overtuigingen en 
herinneringen uit het verleden. Daardoor ontstaat er weer ruimte in je hoofd. Je bent meer in 
verbinding met jezelf en opent je voor bijzondere ervaringen, die je inzicht kunnen geven in een hogere 
staat van bewustzijn. Natalie is een ervaren ademcoach met een hele prettige energie. Ze zal een 
eenmalige ademsessie geven in een groep van maximaal 12 mensen. Trek makkelijk zittende kleding aan 
en neem een dekentje en kussentje mee.  

 
Inschrijven en betalen bij de bar 
Zondag 16.00-18.00 uur  
€20,- 

 

 



 

ZWEETHUTCEREMONIE I Jan Albert 

Doe iets goeds voor jezelf: doe mee aan een oeroud sjamanistisch ritueel in onze zweethut. Het is een 
eeuwenoud indianenritueel dat zuivert op alle niveaus; fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Tijdens 
de ceremonie zit je op de grond en wordt het helemaal donker in de hut. Het enige wat je nog ziet zijn 
de roodgloeiende stenen in het midden en je ruikt de geur van kruiden die worden opgegoten. De 
ceremonie zorgt voor diepe ontspanning en laadt je helemaal op. Badkleding mag maar hoeft niet. Er 
zijn sarongs bij de zweethut aanwezig en je kunt een handdoek meenemen om op te zitten. 
  
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
10.00-21.00 uur vrije toegang 
17.00-18.00 uur ceremonie (aanrader!) 
€ 8,- 
 

Individuele sessies inschrijven en betalen bij de bar 

AURAREADING | Francien Degewij 

Francien is een ervaren aura- en chakra reader. Ze heeft een down to earth benadering. Door het lezen 
van aura’s en chakra’s kan ze zien welke aandachtspunten er spelen in jouw leven.  Ze gaat samen met 
jou kijken waar je doelen, kracht en talenten liggen: “Ik geloof dat alle antwoorden in jezelf aanwezig 
zijn.” Tijdens een reading zit je tegenover Francien en terwijl ze je vertelt wat ze ziet, maakt ze een 
tekening van je auraveld en chakra’s. Ze maakt zo het onzichtbare zichtbaar. De reading duurt ongeveer 
vijftien minuten en de auratekening krijg je na afloop mee.  
 
Zondag 14.00-18.00 uur 
Maandag 10.00-13.00 en 14.00-18.00 uur 
€15,- 

KAARTLEGGING | Karin Anbergen 
Karin legt samen met jou kaarten uit een deck dat je samen kiest. Samen gaan jullie op zoek  naar de 
mooiste versie van jezelf. Wat houdt je van je ware ik af en waar loop je telkens weer tegenaan? “Soms 
zijn het maar kleine ervaringen die zich hebben ingenesteld. Maar altijd krijg je te horen hoeveel er van 
je gehouden wordt en dat je meer, zo veel meer waard bent dan je beseft”, zegt Karin. 
 
Dinsdag 13.30-16.30 
Woensdag 13.30-16.30 
€15,- 

 

 



 

DRESS THE GODDESS WITHIN | Menou 

Menou is ervan overtuigd dat als wij onze authentieke innerlijke en uiterlijke schoonheid eren, we de 
wereld kunnen vullen met liefde en verbinding. Ze is gedragsbiologe en gek op mooie kleuren, zachte 
kleding, bewustwording en de natuur. Ze helpt vrouwen verbinding te maken met hun vrouwelijke 
essentie en zich meer vanuit hun hart te kleden. In de workshop doen we een visualisatie-meditatie 
waarin je je Innerlijke Godin ontmoet, en maken we van dit beeld een creatieve zielscollage. Vanuit dit 
beeld kan je vervolgens in je leven de kleding kiezen die jou de spark of joy geeft en zal je steeds meer 
een eigen stijl ontwikkelen die precies jouw unieke wezen laat stralen! Zo krijg je een kledingkast die 
meer in harmonie is met je ware natuur. Feel Free, Sexy & Alive! 

Woensdag 15.00-17.00  
€10,- 
 

 

Massages Inschrijven en betalen bij de bar 

INTUITIEVE ONTSPANNINGSMASSAGE I Barbara  

Barbara gaat in haar massages intuïtief te werk. Liefdevolle aandacht en afstemming vindt ze het 
belangrijkst. Vertragen, verdiepen en mogen landen bij jezelf. Volgens de Oosterse geneeskunde zijn de 
handen verbonden met het hart en met die energie geeft ze haar massages. Ze is opgeleid als basisarts 
en zodoende goed geschoold in anatomie en fysiologie. Daarnaast heeft ze cursussen gevolgd in Thaise 
massage, Shiatsu en klassieke olie massage. Massage is volgens Barbara een manier om een signaal aan 
je lichaam te geven. Jezelf de heling gunnen. Even onthaasten en ruimte scheppen. Van daaruit ontstaat 
inspiratie en vitaliteit. Wees welkom! 

Zaterdag, zondag, maandag 
30 min €25,- 
60 min €45,- 
 
 
 
 
  

 



 
 
LOMI LOMI MASSAGE | Claudia 
 
Lomi Lomi massage (tempelstijl) is een weldadige vorm van massage gericht op ontspanning en heling. 
De massage wordt voornamelijk uitgevoerd met het zachte deel van de onderarm, met lange vloeiende 
strijkbewegingen over de gehele lengte van het lichaam. Private delen worden bedekt en niet 
behandeld. Het lymfesysteem wordt geactiveerd en gereinigd, de bloedsomloop gestimuleerd en de 
massage heeft een diepe werking op de spieren. Het is een complete lichaamsmassage die ervoor zorgt 
dat de energie in het hele lichaam weer gaat stromen en je een diepe ontspanning ervaart. Dit alles 
wordt uitgevoerd met warme olie, op de klanken van Hawaiiaanse muziek en uiteraard zal de Aloha 
Spirit niet ontbreken. E komo mai! ~Wees welkom~ 

Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. 
30 min €20,- 
60 min €40,- 
 
 
HAMMAM SPLASH | Marina 

Laat je meevoeren door de geuren van menthol, ylang ylang (de bloem der bloemen) of de tropische 
belevenis van kokos. De uitgebreide Hammam Splash Massage voor rug en benen: zepen, scrubben en 
dan een heerlijke massage en rugpakking met olie. Een hammam behandeling reinigt, ontspant en geeft 
je een blij zonnig gevoel. Hierdoor gaat je energie weer stromen!  

Dagelijks maar niet op zaterdag 
30 min €20,- 
75 min €50,- 
 
 
  

 



 
 
MASSAGE | Olly de Jeu 

Olly is een ervaren masseur die zich in een veelheid van technieken en methodes heeft verdiept. Tijdens 
zijn reizen en surftrips kwam hij in contact met prachtige culturen en mensen. Vanuit zijn passie voor 
sporten en lichaamswerk heeft hij tijdens zijn avonturen diverse traditionele massagetechnieken 
geleerd. De massagetechnieken waar hij graag mee werkt zijn onder andere shiatsu, deep tissue, crystal 
en hot stone massage en de mana massage. In de Polynesische cultuur is "mana" een spirituele energie 
en helende kracht. "Mana" wordt beschreven als een innerlijke aura die zich manifesteert in plaatsen, 
objecten, dieren en mensen. In de Chinese leer van shiatsu of acupunctuur wordt deze levenskracht ook 
wel chi of qi genoemd, bij yoga wordt gesproken van prana. In Nieuw Zeeland heeft Olly geleerd om 
vanuit mana te werken. Vanuit een holistisch perspectief kan hij met verschillende massagetechnieken 
aansluiten bij uiteenlopende behoeftes. In overleg met Olly kun je afspreken welke techniek hij zal 
gebruiken. Olly geeft graag stevige massages.  

MANA MASSAGE:  HERSTEL 
Mana massage is een holistische full body "hart to hart" massage. Waar vanuit de Mana (chi of hara) 
gewerkt wordt. Mana Massage stimuleert het zelfgenezend vermogen van lichaam en ziel. Een massage 
die alle wereldse technieken combineert, waaronder Shiatsu, Chi massage, strong muscle, streches, 
Pounamu en kristallen. 
 
SHIATSU: ENERGIE & BALANS 
Bij Shiatsu wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd door middel van drukpunt - 
en meridianen massage. Energieblokkades worden hierdoor opgeheven en spieren en gewrichten 
ontspannen. Deze massage brengt je weer in balans en geeft een boost aan je algehele weerstand. Bij 
Shiatsu massage houdt je je kleding aan. 
 
INDIAN MASSAGE: DETOX & RELAX 
Bij deze uit India afkomstige massagetechniek ontvang je een complete bodywork massage therapie 
waarbij strijk en lichte druk bewegingen over de meridianen richting de lymfeklieren worden gebruikt, 
hetgeen zorgt voor een ontgiftend effect. Een complete full body massage. 
 
STRONG MUSCLE: VERLICHT  
Een intense massage voor lichaam en geest, door middel van deep tissue, spier-en drukpunt massage in 
combinatie met stretches, worden vastzittende spieren en weefsel losser gemaakt. Op deze manier 
wordt zowel lichamelijk als geestelijk de stress verlicht.  
 
Geef bij inschrijven aan welk type massage je voorkeur heeft. Of laat dit over aan Olly. 
30 min € 35 
60 min € 60 
 
 
  

 



 
 
ENERGETISCHE MASSAGE | Soraia 
Een energetische massage werkt zowel op het fysieke als op het energetische lichaam en heeft als doel 

het zelfhelend vermogen van jouw lichaam weer aan te zetten. Ik maak gebruik van ‘standaard’ 

massagetechnieken maar ook acupressuur waardoor de meridianen (vanuit de Chinese geneeskunde) 

gevoed worden en alles in het lichaam beter gaat stromen: je bloedsomloop, je energie, je gedachten en 

je emoties. Ik stel je ook vragen zodat wat opkomt losgelaten kan worden en waar nodig geïntegreerd 

kan worden. Mijn wens is dat jij een diepe ontspanning verstilling en verzachting mag ervaren. Vanuit 

die rust is alles mogelijk. 

Woensdag, donderdag 

90 min €45,- 

 

HUIDSESSIES I Barbara Baars van Huijstee 

Barbara is gediplomeerd schoonheidsspecialiste, voedsel expert m.b.t. de huid en huidproblemen, 
aromatherapeute, massagetherapeute en eigenaresse van The Green Goddess Skincare. Tijdens de 
welness week geeft ze heerlijke ontspannende facials en kun je bij haar terecht voor huidadvies. 
 
Quick stress relief facial (met gebruik van Abloom Organic Skincare “so pure you can eat it” en The 
Green Goddess organic skincare): reiniging, fruit enzyme peeling, bio mask, nek en decolleté massage, 
day care (toner/day cream).  
30 min €45,-  
 
Luxurious skin food facial (met gebruik van Abloom Organic Skincare “so pure you can eat it” en The 
Green Goddess organic skincare): reiniging, fruit enzyme peeling, bio mask, deep tissue massage, 
lymphatic drainage, acupressure, daycare (toner/day cream/eye cream).  
60 min €75,-  
  
Skin passport (huid/voeding/productadvies) 
Weet je soms ook niet welke merken je moet kiezen voor je huidverzorging ? Of welk voedsel je beter 
kan vermijden bij huidproblemen? Boek een half uur advies bij Barbara. Met jouw skin paspoort kies jij 
wat het beste bij jouw huid past. 
30 min €25,-  (+ een 5 ml sample van The Green Goddess facial oil) 
 
 
 
 
 

 


