
WORKSHOPS VOOR KINDEREN

BOOTCAMP VOOR KINDEREN I Marit & Lux

Lux en Marit, onze toppers van het seizoen, hebben een Bootcamp voor kinderen ontwikkeld. Op

spelenderwijs gaan we sporten, spelen, bewegen en dat allemaal met 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

HAPPY DANCE I Cornee

In de dansworkshop van Cornee wordt er vrolijk en vrij op los gedanst, of zoals hij het ook wel

noemt; ‘happy dancing’.  Iedereen kan dansen en niets is te gek in de workshop. Kinderen mogen

veel van zichzelf laten zien en improviseren met hun lichaam, de muziek en ruimte. Naast vrije

dansvormen is er ook ruimte voor het leren van danspasjes en een groepschoreo. En als ‘t even kan

sluiten we af met een korte presentatie van (zelf) gemaakte dansen waarin we elkaar laten zien wat

we kunnen. Daar word je pas echt happy van! Happy Dancing workshop voor jong/oud.

Informatie:

Coach: Cornee

Tijden: 28 augustus 12.00 - 13.00 & 17.00 - 18.00

Locatie: Verzamelen bij het programmabord

Kosten: €5,00

Deelnemers: 0 - 100 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.



MAAK JOUW EIGEN SCRUBJE I Camper Nanny Anne

Tijdens deze workshop gaan we samen jouw eigen unieke scrubje maken van natuurlijke

ingrediënten. We gebruiken hiervoor o.a etherische olie, havermout, koffie of suiker. Jouw eigen

schoonheidsproducten maken is zo leuk! En daarna kun je deze natuurlijk eerst zelf uitproberen. Hoe

gaaf is dat?

Informatie:

Coach: CamperNanny Anne

Tijden: 28 augustus & 4 september 13.00 - 14.00

Locatie: CamperNanny (naast de speeltuin)

Kosten: €7,50

Deelnemers: Geschikt voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar.

Tip: Kwartier van te voren aanwezig!

OUDER-KIND YOGA I Camper Nanny Anne

In onze maatschappij gaan we snel voorbij aan dat wat ons lijf ons te vertellen heeft. Hoe mooi is het

om je kind te leren dat ze mogen vertrouwen op hun eigen intuïtie en sensaties in hun lichaam, onze

grootste informatiebron. Deze ouder-kind yogales is bedoeld om samen met je kind te ‘ZIJN’, te

ervaren, te spelen en vooral weer te verwonderen. Spelenderwijs gaan we samen op

ontdekkingstocht.

Informatie

Coach: Camper Nanny Anne

Tijden: 28 augustus en 01 september 09.00-10.00

Locatie: Yoga Stretch tent

Kosten: €10,00 (1 volwassenen + 1 kind)

Deelnemers: Geschikt voor ouders met kinderen tussen de 4 en 8 jaar.

Tip: Kwartier van te voren aanwezig!

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.



KINDER YOGA I Anne

Aan de hand van een bepaald thema gaan we samen op een reis op een speelse manier.Tijdens deze

lessen worden yogahoudingen, ademhaling, concentratie en meditatie belicht en bewust uitgevoerd.

Het uiteindelijke doel is om alle kinderen meer balans en zelfvertrouwen mee te geven, waardoor ze

steviger in hun schoenen staan!.

Informatie

Coach: CamperNanny Anne

Tijden: 30 augustus en 04 september 09.00 - 10.00

Locatie: Yoga Stretch tent

Kosten: €7,50

Deelnemers: Geschikt voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar.

Tip: Kwartier van te voren aanwezig!

OUDER-KIND ZWEETHUT CEREMONIE I Gerrald Nieboer

De ouder-kind zweethut ceremonie gaat over dankbaarheid en het onder de aandacht brengen van

de elementen in het leven van het kind (en van de ouder). De ceremonie is aangepast qua tijdsduur

en hitte; de gezamenlijke ervaring van het ritueel staat centraal. De leeftijdsgrens is 7 jaar.

Informatie:

Coach: Gerrald

Tijden: 2 september 14.00 - 15.30.

Gedurende de gehele Spa La verschillende zweethut ceremonies.

Vraag bij de inschrijfbalie voor de accurate planning.

Locatie: Zweethut

Kosten: €25 voor ouder + 1 kind / €30 voor ouder + 2 kinderen

Deelnemers: Max. 10 deelnemers per sessie (min. 7 jaar)

Tip: 2 handdoeken meenemen & badkleding

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

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/


BOSAVONTUUR (FAMILIE & KINDEREN) I Beitske

Bosavontuur is de familie editie van Shinrin Yoku. Kinderen en volwassenen worden hier op een

speelse manier uitgenodigd om het bos met hun zintuigen te ontdekken. Zo leer je van jong tot oud

met de natuurlijke omgeving, waar we allemaal onderdeel van zijn, te verbinden.

Informatie:

Coach: Beitske

Tijden: 3 september 11.00 - 12.30 en 4 september 10.00 - 11.30

Locatie: verzamelen bij het programmabord - daarna gezamenlijk moestuin

Kosten: €10 / €5 tot 18 jaar

Deelnemers: max. 15 deelnemers

Tip: Bij regen goede schoenen aan!

Website: www.anaya.nl

MINI IJSBAD

Voor de stoere badasses onder ons… Kom net zoals de stoere papa’s & mama’s in het IJSbad. Is het

echt IJS zoals bij de Noordpool… Ja zeker! Onze Wiebe heeft het een avontuur beleefd vanaf de

Noordpool en ijsberen getrotseerd om uiteindelijk hier een badje voor jou te kunnen maken! Durf jij

het aan? 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.

Informatie:

Coach: Wiebe

Tijden: 31 augustus om 16.00

Locatie: WHM strandje

Kosten: Gratis

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.anaya.nl/


TIMMERDORP BUITENLAND!

Deze zomer kun je aan de slag met hout, zaag en hamer onder leiding van onze creatieve alleskunner

Steven. Kom werken aan een eigen creatie, een gemeenschappelijk kunstwerk of aan het

timmerdorp zelf!

Informatie:

Coach: Steven

Tijden: 31 augustus - 01 & 02 september 14.00 - 17.00

Locatie: Timmerdorp achter de glijbaan

Kosten: €5,00 per dag

Deelnemers: <10 onder begeleiding van ouders

Tip: Haal een bandje bij de inschrijfbalie, dichte schoenen en lees vooraf de huisregels

CAMPERNANNY I Anne

CamperNanny is bij ons neergestreken, wij stellen jullie graag aan Anne voor. Zij is het creatieve brein

achter de mobiele oppas service. Ze is een vrije vogel en vliegt in waar ze jou van dienst kan zijn

rondom de kinderen. Maar bovenal geniet ze enorm van het contact met kinderen en dat is voelbaar.

In de zomer staat ze op de leukste campings en organiseert ze te gekke workshops, spellen,

spannende speurtochten en past ze op de kinderen als jij als ouder even van een boek wil genieten.

Wat staat er op de planning? Vlaggetjes maken, Happy Stones, speurtochten, dromenvangers maken,

hutten bouwen & poppenkast theater! Zie het programmabord voor de planning van de week.

Informatie:

Coach: CamperNanny Anne

Tijden: Check  CamperNanny krijtbord voor de actuele activiteiten

Locatie: CamperNanny

Kosten: verschillende prijzen per workshop

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.



TIE DYE WORKSHOP

Bij Camping Buitenland kan je een fantastische Tie Dye workshop volgen. En het toffe

is… Je mag ook direct je t-shirt mee naar huis nemen… wauuuuw vet!

Informatie:

Coach: Allrounders

Tijden: Zaterdagen 14.00 - 16.00

Locatie: Hutje

Kosten: € 12,50 incl. t-shirts

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.


