
INDIVIDUELE SESSIES

Trager Approach Massage | Jacqueline Doorduyn
60 minuten €65 euro

In een Trager sessie beweeg ik je op en naast de massagetafel met subtiele ritmische bewegingen en
verbindende aanrakingen uit patronen van (on)bewuste spierspanning. Je ervaart een hernieuwd
gevoel van vrijheid, zachtheid en openheid in je lichaam en een meer natuurlijke houding.
Ook ga je voelen hoe eenvoudig je die ontspanning in je dagelijks leven kunt oproepen.

Vrijdag 27 augustus: na 14.00
Zaterdag 28 augustus hele dag
Zondag 29 augustus tot 16.00

Vrijdag 3 september: na 14.00
Zaterdag 4 september hele dag
Zondag 5 september tot 16.00

Intuïtieve lichaamsmassage | Mandy Wolters

60 minuten €65 euro

Deze massage is een mix van alle massages die ik tot nu heb geleerd waaronder

ontspanningsmassage, Zweedse massage, Indiase hoofdmassage en voetreflexmassage

Ik overleg met jou waar je behoefte aan hebt en pas mijn massage daarop aan.

Ik gebruik zowel stevige als zachte massage technieken en je zult van top tot teen weer

ontspannen in je lichaam komen. Ook word het zelfherstellend vermogen van je lichaam

gestimuleerd.

Indiase hoofdmassage

45 minuten € 50 euro

Een hoofdmassage werkt uitermate ontspannend en kalmerend omdat de schedel vol

zenuwuiteinden zit en daardoor zeer ontvankelijk voor aanraking is. Ook werkt deze massage

verhelderend voor de geest omdat het hoofd het centrum is van

het hele zenuwstelsel.Ik gebruik zowel stevige als zachte massagetechnieken waardoor

Naast het hoofd masseer ik ook je nek, schouders, armen en handen.

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.



Voetreflexmassage

45 minuten €50 euro

Voetreflexmassage werkt heel ontspannend en de drukpunten op de voeten stimuleren de

lichaamsdelen en organen en kunnnn daardoor bijdragen aan de vermindering van lichamelijke

klachten.

Beschikbaar tussen: 27 Augustus t/m 12 September

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip.

Zenn massage | Ajeleth

60 minuten €65 euro

Kom je bij mij op de massagetafel liggen dan weet je zeker dat je er helemaal ontspannen vanaf

komt. Stress heeft veel effect op ons lichaam. Je kan hier veel klachten van krijgen, waaronder rug,

nek en schouder klachten. Hierdoor kan bijvoorbeeld weer hoofdpijn ontstaan. De massage die ik ga

geven is een diep ontspannende lichaamsmassage van rug, nek, schouders, armen, handen, benen

en voeten.

Het is een diepe massage voor ontspanning, afgewisseld met bindweefselmassage. Ik masseer op

gevoel en kijk vooral naar wat jij op dat moment het meest nodig hebt.

Ik zet een lekker muziekje aan en masseer met Eco, bio, vegan en dierproefvrije producten.

Beschikbaar op

27/8 13u - 17u

28/8 13u - 17u

29/8 hele dag

30/8 hele dag

1/9 13u - 18u

2/9 13u - 18u

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.



Energetische massage | Sophie Brokmann

90 minuten €75 euro

Via een sessie kom je in contact met jouw unieke essentie en de intelligentie van je lichaam. Het

lichaam is onze natuurlijke bron van kracht, innerlijke rust en wijsheid. Daarnaast weerspiegelt het

lichaam ook ons onderbewustzijn - dus ook onze beperkende overtuigingen - en is daarmee een

krachtige ingang naar heling. Ik begeleid jou naar jouw natuurlijke essentie zodat jouw energie vrij

kan stromen, dat werkt zowel op energetisch, als mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

Ik maak daarbij gebruik van verschillende krachtige healing tools vanuit de Japanse heelkunst (Reiki)

en de heelkunsten van de oudste stam van de aarde: de Aboriginals (Dharma Shamanic Healing). ìk

werk met een combinatie van deze heelkunsten, acupressuur, helende reizen, EFT (Emotional

Freedom Technique) en healing sounds. Elke sessie is uniek en wordt toegespitst op jouw individuele

behoefte.

De sessie begint met een korte check-in om te horen wat er bij jou leeft en waar je mee geholpen wil

worden.

Beschikbaar tussen: 27 Augustus t/m 12 September

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip.

Ontspanningsmassage | Esmeralda

60 minuten €65,00

De ontspanningsmassage is een rustige massage waarbij je echt even tijd maakt voor jezelf. Hoofd op

0, ontspannend en verkwikkend!

Vooraf trek je blind een kaart om te bepalen welke geur we tijdens de massage gebruiken, omdat ik

er vanuit ga dat je lichaam zelf het beste weet wat je nodig hebt.

Na afloop mag je nog een mooie inzichtskaart trekken.

Kortom Me-Time, yes!

Beschikbaar tussen: 27 Augustus t/m 12 September op camping Buitenland.

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.



Schoonheidsbehandeling | Barbara

De huid is altijd al mijn passie geweest. Natuurlijkerwijs koos ik voor het ambacht van

schoonheidsspecialiste, en verrijkte mijn kennis met studies op het gebied van o.a. huidziekten,

massagetechnieken, phytotherapie, voeding en ingrediëntenleer. Ik heb als internationaal trainster

aan het werk bij Abloom Holistic Skincare, fantastische biologische, natuurlijke huidverzorging. Mijn

geloof in natuurlijke ingrediënten, en een zo’n eenvoudig mogelijke benadering van huidverzorging

en schoonheid in het algemeen, bleken wat het beste bij mij en mijn klanten past. Bij mij begon het

steeds meer en meer te kriebelen…..ik had er behoefte aan mijn eigen natuurlijke huidverzorgings-ei

te leggen !! Dit resulteerde, na een aantal maanden testen en uitproberen, in The Green Goddess

gezichtsolie: een pure,

natuurlijke olie zonder verstorende toevoegingen. Verzorgend, regenerend,

verzachtend, houd goed vocht vast in de huid en geeft deze een jaloersmakende

“glow” !!

75 min. €85

Een wellness en huidverbeterende facial met gebruik van topmerk The Green Goddess en

Abloom Slow Skincare “so pure you can eat it” ! Reiniging / enzyme peeling /armmassage /

deep tissue massage / collagen mask / nek decollete massage / accupressuur / lymfe

drainage / serum, daycream, eyecream

TAKE THE DAY OFF

50 min €65

Een ontspannende spa facial Reiniging / scrub / bio mask / nek decollete massage / lymfe

drainage / serum, daycream, eyecream

SPORT & GO

35 min €45

Korte maar krachtige facial na het sporten ! Reiniging / peeling / anti oxidanten boost mask /massage

/ serum, daycream, eyecream.

BIO FRUIT ACID PEELING

45 min €70

Intensieve regenerende peeling facial voor huidvernieuwing &amp; glow Reiniging / peeling /

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.



voetmassage / soothing mask / serum, daycream, eyecream.

Beschikbaar tussen: 05 t/m 10 september 2021

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip.

Energetische massage | Lion Jacob

90 minuten €75 euro

Ga je mee op reis? Samen dalen we af. Van je hoofd, naar je lichaam. Waar een oneindige bron aan

energie en wijsheid ligt opgeslagen. Het lichaam weet wat het nodig heeft. Ervaar de heelheid in

jezelf tijdens een (energetische) massage. Een massage die je naar diepere lagen in jezelf brengt en

die ervoor zorgt dat de levensenergie weer gaat stromen. Voor totale ontspanning, meer balans,

hernieuwde ruimte en energie!

Ik ben Lion Jacobi en werk vanuit een combinatie van technieken (Pranic Healing, Shiatsu,

Ayurvedische en traditionele ontspanningsmassage) en een flinke dosis rust, liefde en intuïtie, stem

ik volledig af op wat jij nodig hebt in het moment. Zie ik je snel?

Beschikbaar tussen: 31 Augustus t/m 19 September op camping Buitenland.

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip.

Massage op maat | Bas Rijnbout

60 minuten €65 euro

Ik ben 13 jaar geleden begonnen met een sportmassage opleiding , puur om de basis goed te

hebben, o.a. anatomie en fysiologie. Mijn massages zijn sindsdien meer een totaalpakket van wat de

klant nodig heeft, met als basis de Thaise Acupressuur. Ik wist vrij snel dat ik geen sportmasseur pur

sang ben, maar dat ik wou gaan masseren stond voor mij buiten kijf! Er volgde veel cursussen en

opleidingen , totdat ik bij de Thaise yoga massage terecht kwam. Daar leerde ik op een hele andere,

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.



meer intuïtieve manier masseren en kwam ook via die opleiding bij de Thaise Acupressuur terecht.

Dat was een schot in de roos.

Ik ga nu ook jaarlijks naar Thailand om me te verdiepen en/of te assisteren bij de Thaise Acupressuur.

Beschikbaar tussen: 07 t/m 12 september op camping Buitenland.

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip.

Kapper | Claire

60 minuten €25 euro

Wil je straks liever zonder corona vacht op het terras genieten? Op BuitenLand kan dat!

BuitenKapper Claire Lenoir zal namelijk dit hele seizoen weer alle wilde haarbossen omtoveren tot

echte meesterwerken!

Voor 25 euro wordt er een uur vol liefde aan jou besteed, worden ervaringen gedeeld en een

persoonlijke nieuwe look gecreëerd! Toch wel gaan houden van je wilde bos, maar wil je het snel

even temmen of wil je toch iets meer glitters in je dag? Dan heeft zij handmade scrunchies van

vintage stof, handmade haar sieraden, haar sjaaltjes en natuurlijk glitters!

Kan jij niet wachten? Maak dan alvast een knipafspraak door een APP te sturen via het nummer

06-45007529. Tot in de toekomst!

Energetische Facelift | Jacqueline Koome

60 minuten €75 euro

De Energetische facelift zorgt voor een verjonging van je cellen van binnenuit,

hierdoor ga je lekkerder in je vel zitten en kunnen lijntjes en rimpels verminderen.

Het geeft je een heerlijk tintelend blij gevoel, al tijdens de sessie kun je ervaren hoeveel lichtheid je

van nature bent! Alle overtuigingen die jij over je lichaam hebt worden verwijderd, energetisch

wordt alles aangepakt waardoor je je onmiddellijk op alle niveaus lichter en gezonder voelt.

Je krijgt kortom een hele nieuwe vrijere versie van jezelf te zien.

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.



Hoe werkt een energetische facelift?

Je gaat heerlijk op de massagetafel liggen, verder hoef je niets te doen. Je lichaam (borst, hals en

gezicht) worden zacht en vriendelijk Met de handen aangeraakt, er gaat energie stromen en je zult

ontspanning in je geest en lichaam ervaren. Je voelt je lichter van lijf en helderder van geest al tijdens

het proces. Na de behandeling voel je je energieker, blijer en bubbelend! Het werkt op alle niveaus

voor je hele lichaam en geest. Waardoor je meer met je lichaam zult gaan communiceren en meer

dankbaarheid zult ervaren.

Beschikbaar

27-8 11.00 - 16.30

28-8 11.00 - 14.00

29-8 12.00 - 15.00

30-8 11.00 - 15.30

6-9  12.00 - 16.00

7-9 11.00 - 15.30

8-9 11.00 - 16.30

9-9 11.00 - 15.30

10-9 11.00 - 15.30

11-9 11.00 - 14.00

12-9 12.00 - 16.00

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip.

Zielistische massage | Jose Dijkstra

Tijdens deze sessie ontvang ik je graag in het NU op de tafel en biedt de behandeling een integratie

vanuit zielscontact. Deze sessie brengt je thuis in je lichaam. Brengt healing, activatie, inzichten en/of

diepe ontspanning.

Mijn naam is José Dijkstra en ik vaar onder de naam Zielisme. Meer van mij kun je zien op

www.zielisme.nu

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.

http://www.zielisme/


Beschikbaar tussen: 27 augustus t/m 12 september

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip

Inca massage | Sharon

60 minuten €65 euro

  Een Inca massage is een ontspannende massage op basis van verschillende

massagetechnieken en hot stones.

Er worden heerlijke 100% natuurlijke oliën van medicinale kruiden gebruikt uit de

Andes van Perú. Door deze aroma’s wordt de ademhaling aanzienlijk beter en U

ontspant zich er goed door, zowel fysiek als mentaal.

Beschikbaar tussen: 29 augustus t/m 3 september

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip

Hypnose 1- op -1  | Fleur van Deventer

90 minuten €75 euro

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.



Deze 1,5 uur durende sessie is bedoeld om jezelf op een diep onbewust niveau in de spiegel aan te

kijken en blijvende verandering te bereiken. Hypnose is een natuurlijke staat van zijn en tijdens deze

ontspanning heb je toegang tot onderbewuste patronen. Zeer belangrijk als je iets wilt veranderen,

want het grootste deel (er wordt zelfs gezegd 95%) van ons gedrag is onbewust. Tijdens deze 1 op 1

sessie pakken we een voor jou belangrijk onderwerp aan, zoals lage eigenwaarde, stress,

slaapproblemen, roken, angst voor presenteren, neerslachtigheid, moeite met verbinden in relaties

etc. We onderzoeken welke onderliggende overtuigingen en oude pijn jou tegenhouden, zodra je dit

begrijpt kun je ook loslaten. Zodra je loslaat is er ruimte voor het nieuwe, daar waar je naar verlangt.

Zoals je kalm en tevreden voelen, zelfverzekerd zijn, vol vertrouwen presenteren, je vrij voelen,

nieuwe gewoontes nu echt toepassen en behouden. Tijdens de sessie wordt er gebruik gemaakt van

NLP, CGT, InnerChild werk en natuurlijk hypnose (RTT). Je krijgt een persoonlijke zelf-hypnose

opname mee gebaseerd op de sessie, die je thuis kunt beluisteren zodat jouw transformatie

doorgaat.

Hypnose roept bij velen allerlei associaties op door de tv programma’s waarbij mensen rond

sprongen als een kip of iets zouden doen tegen hun wil in. Dit is entertainment en is geen realistische

afspiegeling. Hypnose voelt als een diepe meditatie, waarbij je lijf ontspannen is en je geest klaar en

klaar wakker. Je zult merken dat je bewust blijft van wat je zegt, wat ik je vraag en dat jij jij bent. Ik

zorg voor een veilige en geboren omgeving, zodat je je open kunt stellen.

Beschikbaar tussen: 27 augustus t/m 1 september

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip

SOLO COACHING | Leonora Reijn

Leonora is ervaren holistisch coach en gedurende de Spaweken beschikbaar voor een inspirerend

gesprek tijdens een wandeling in de natuur waarbij ze snel tot de kern doordringt en je tot nieuwe

inzichten zal brengen. Kijk voor meer info: www.leonorareijn.nl

Beschikbaar: 1 t/m 4 sept

6 t/m 8 september

Kosten: (Leonora hanteert speciaal voor SPA LA BuitenLand een laagdrempelig tarief)

1 uur €45 euro individuele sessie

website: www.leonorareijn.nl

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.

http://www.leonorareijn.nl


Natuurcoaching | Durk
90 minuten €75 euro

Mensen die zich verbonden weten met de aarde, voelen zich gedragen en zullen ook zorg willen

dragen voor de natuur. Wij bieden ervaringen aan die allemaal in het teken staan van het bevestigen

van je relatie met de natuur; true nature experiences. Natuurcoaching staat hierbij centraal.

Natuurcoaching is coachen vanuit Zijn waarbij de natuur actief als tool wordt ingezet in processen

van groei en verandering.

In ieder van ons schuilt een aangeboren wijsheid. Onbewust weet je wat goed voor je is, welke weg

je mag gaan, wat je levensmissie is, waarom dezelfde moeilijkheden steeds terugkomen…. Het

antwoord dat het beste bij jou past, zit al ergens klaar in jouw systeem. Het is de rol van een coach

om je bij die innerlijke wijsheid te brengen zodat de antwoorden spontaan opborrelen.

Bij natuur coaching draait het erom dat de natuur je coach is. Hoe cool is dat?! Je gaat je met de

natuur verbinden en vanuit die interactie ontdekken welke antwoorden er voor je klaarliggen. ‘Als

vanzelf en in je eigen tempo. Zo ervaar je ook heel direct het intuïtieve weten dat wij deel zijn van de

natuur.

Het grote verschil met klassieke (wandel-)coaching is echter dat natuurcoaching ook een intuïtief,

energetisch proces is. Ik houd met behulp van mijn intuïtie voortdurend twee dingen in het oog;

jouw proces enerzijds en wat er zich ontvouwt in de natuur anderzijds. Daarnaast help ik met het

gegrond blijven, het proces begeleiden en te structureren. Zo kijken we samen naar wat de natuur je

spiegelt.

Een sessie duurt gemiddeld 1,5 uur en bij een eerste sessie kijken we meestal naar wat het leven je

op dit moment wil laten zien; de kern van waar je op dit moment tegenaan loopt. Een verlangen. En

dan hoe je je kunt ontspannen in de realiteit van het moment,.... of veranderingen in gang kunt

zetten. In eventuele vervolgsessies kunnen we ook nog kijken naar wat je ‘tegenhoudt’, vervolgens

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.



naar je ‘hulpbronnen’ en als laatste hoe je deze kennis kunt omzetten naar een gepaste actie, wat

doe je met je inzichten?!

Beschikbaar tussen: 27 augustus t/m 12 september

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip

Helende reis | Sophie

Een Helende Reis brengt je in contact met de intelligentie van je lichaam. Sophie begeleidt je door

gebruik te maken van heelkunsten van de Aboriginals en Reiki, in combinatie met acupressuur en

healing sounds. Het lichaam weerspiegelt ons onderbewustzijn en kan daarmee een krachtige ingang

tot heling bieden. De sessie begint met een korte check-in om te horen wat er bij jou leeft en waar je

mee geholpen wilt worden.

Vraag bij de inschrijfbalie naar een data & tijdstip

Voor alle activiteiten moet worden ingeschreven bij de inschrijfbalie op het terras van de BuitenBar.. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud, er
kunnen last minute wijzigingen zijn in het programma bijvoorbeeld door veranderende weersomstandigheden of RIVM maatregelen.

Openingstijden inschrijfbalie dagelijks: 9.00-13.00 uur & in de avond van 18.00 - 19.00.


