
GRATIS WORKSHOPS

LACHMEDITATIE I 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 al jaren als vaste vriend bij Spa La Buitenland. 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.

Informatie: Inschrijven niet nodig

Coach: Dick Sinnige

Tijden: 27 augustus tot en met 29 augustus van 18.00 - 18.30

Locatie: Verzamelen bij het programmabord - daarna gezamenlijk naar de moestuin

Kosten: Gratis

MANNENCIRKEL I Gerrald Nieboer

Met een groep mannen samenkomen waarbij vanuit een non-dualistische insteek wordt gekeken

naar alledaagse zaken: angsten, verlangens, intimiteit, denkpatronen, wereldpolitiek,

ouder/kind-relaties, geld, zelfzorg, enz. Op een emotioneel volwassen manier kijken we naar deze

zaken en naar waar het eigen aandeel ligt. We zoeken naar insteken om anders te kijken of te

handelen met als doel meer rust in het hoofd en in het lijf.

Informatie:

Coach: Gerrald Nieboer

Tijden: Zondag 29 augustus 20.00 - 22.00

Locatie: Verzamelen bij de zweethut - daarna het bos in

Kosten: Gratis

Deelnemers: Max. 20 deelnemers per sessie

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.



Tip: Graag vooraf inschrijven. Vol = Vol

Website: http://urbansweatlodge.nl/zweethut-ceremonie/

‘t Opfrisbad WHM

Ben je een ervaren IJSdipper of bekend met de Vitaal Ademenen techniek, dan nodigen we je uit om

een verkwikkende opfrisbad mee te pakken. Start de ochtend samen met Wiebe met een korte vitaal

& adem sessie om vervolgens in het ijsbad te stappen.

Dankzij Wim Hof’s ademhalingstechnieken, koude trainingen en mindset kun je ervaren hoe koud je

weerstand kan verhogen, je energie vergroot en je een geweldige buzz op kan leveren. Tip: Neem je

zwembroek en een handdoek mee. Tijdens de ademhalingssessie is het lekker om warmere en

loszittende kleding te hebben.

Informatie:

Coach: Wiebe Otten

Tijden: 29 & Maandag 30 augustus van 09.00 - 10.00

Locatie: Yoga Stretch & WHM strandje

Kosten: Gratis

Deelnemers: max. 24 deelnemers

Tip: Alleen voor ervaren ijsdippers.

Website: www.busoc.nl

BOOTCAMP I Arjan

Onder begeleiding van Arjan ga je op een speelse manier een uur lang rennen,

springen en oefeningen doen in het bos en bij het meertje rondom BuitenLand. Arjan heeft jarenlang

bij defensie gewerkt. Hij stimuleert en motiveert jou om alles te geven maar op een vriendelijke en

fijne manier. Wist je dat een team van BuitenLand medewerkers iedere week mee durft te sporten ;)

Geschikt voor fitte en minder fitte types, je kan alle oefeningen aanpassen aan je eigen lijf!

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://urbansweatlodge.nl/zweethut-ceremonie/
http://www.busoc.nl/


Informatie:

Coach: Arjan

Tijden: 30 augustus & 6 september 16.00 - 17.00

Locatie: Verzamelen bij de receptie

Kosten: Gratis

Deelnemers: geen

Tip: Neem een waterflesje mee

BOKSLES I Lucas Defares

Durf jij je kracht te voelen? Lucas geeft laagdrempelige en energieke persoonlijke

ontwikkelingstrainingen ‘van Bajes tot Boardroom’ waarbij hij boksen gebruikt als middel en

metafoor: ‘hoe je bokst ben jezelf’. Aan de hand van de BOKSZ® methode: Balans, Overzicht, Kracht

en Spelen, ontwikkel je meer zelfinzicht. Inzichten die je weer kunt toepassen in je werk of dagelijks

leven. Hij maakt bij zijn sessies gebruik van bokstechnieken, martial arts inzichten en meditatie.

Vechtsport of bokservaring niet nodig. Pak jij de handschoen(en) op?

Informatie:

Coach: Lucas Defares

Tijden: 10 september & zaterdag 11 september van 11.00 - 12.30

Locatie: Yoga Stretch

Kosten: Gratis

Deelnemers: Max. 24 deelnemers

Tip: Neem een waterflesje mee

Website: www.boksz.nl

SILENT DISCO YOGA I Jolien Eenkhoorn

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.boksz.nl/


Silent Disco Yoga is een combinatie tussen yoga, muziek, meditatie, dans en silent disco koptelefoons.

De koptelefoons zorgen ervoor dat je nog meer naar binnen keert en alles vergeet wat er om je heen

gebeurt. De yoga bewegingen zijn in een flow op de muziek.

Alle niveaus zijn welkom. Van yogi's tot echte beginners, voor iedereen is het fijn om een keer te

proberen wat de koptelefoon met je doet.

Informatie:

Coach: Jolien Eenkhoorn

Tijden: 04 september 20.00 - 20.45

Locatie: Yoga Stretch Tent

Kosten: Gratis

Deelnemers: Max. 24 deelnemers per sessie (vanaf 16 jaar)

Tip: Loszittende kleding aan en een waterflesje mee

DISCOVER & RELEASE - SILENT DISCO YOGA I Jolien Eenkhoorn

De Discover & Release versie van de Silent Disco Yoga is een intense workout waarbij door middel

van krachtige oefeningen de aandacht naar binnen wordt gekeerd om op te merken wat er in je geest

omgaat. Tijdens de workout wordt het hele lichaam gebruikt: stilte, shaken, dansen, HIIT-oefeningen,

ook je stem wordt gebruikt om los te laten en de balans in je lichaam te herstellen. De workout

wordt begeleid door muziek. Gebaseerd op The Class, Gaga Dance, yoga, meditatie en Shake The

Dust.

Informatie:

Coach: Jolien Eenkhoorn

Tijden: 04 & 05 september 16.00 - 16.45

Locatie: Verzamelen bij het programmabord daarna Moestuin

Kosten: Gratis

Deelnemers: Max. 24 deelnemers per sessie (vanaf 16 jaar)

Tip: Sportkleding aan & een waterflesje mee

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.



QIGONG I Brechtje

Qigong is een oosterse bewegingsleer die je helpt om kalmer te worden en je eigen energie te

ervaren. Na afloop voel je je relaxed en vol energie tegelijk!

Qigong oefeningen zijn meestal op zichzelf staande oefeningen waarbij men de lichaamsdelen

volgens een voorgeschreven patroon beweegt en deze bewegingen enige malen herhaalt, alvorens

men naar een volgende beweging overstapt. Een Qigong oefening kan ook statisch zijn waarbij een

staande of zittende houding langere tijd wordt aangehouden. Verder wordt de nadruk gelegd op

ademhalingsoefeningen.

Het herhaaldelijk bewegen en correct ademhalen dient ter bevordering van de stroming van Qi

(levensenergie) in het lichaam. Elk lichaamsdeel (met de nadruk op interne organen) wordt geacht

een zekere mate van Qi te hebben. De Qi in alle lichaamsdelen is, als deze gezond zijn, in balans.

Door uitvoeren van Qigong-oefeningen werkt men om de balans te onderhouden of te herstellen.

Informatie:

Coach: Brechtje

Tijden: 31 augustus - 2 & 3 september van 09.00 - 09.45

Locatie: Moestuin

Kosten: Gratis

Deelnemers: Ongelimiteerd

Tip: Gun jezelf deze ochtend routine voor het komend jaar!

Website: www.werkplaatsvoorgeluk.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.werkplaatsvoorgeluk.nl


BOOTCAMP VOOR KINDEREN I Marit & Lux

Lux en Marit, onze Allround toppers van het seizoen, hebben een Bootcamp voor Kinderen

ontwikkeld. Spelenderwijs gaan we sporten, spelen, bewegen en dat allemaal met een goed humeur

en een glimlach.

Informatie:

Coach: Marit & Lux

Tijden: 28 augustus 10.00 - 11.00

Locatie: Verzamelen bij het programmabord

Kosten: Gratis

Deelnemers: Vanaf 8 jaar

Tip: Neem een waterflesje mee

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.


