
 

Programma Zomerkampvuur 2021 

Vlieg er eens uit 

24 t/m 26 augustus 2021, De Boerenstee, Woudenberg 

Het worden weer 3 rijke dagen. De formule van vorig jaar blijft hetzelfde dus je kan alle workshops 

volgen. In dit document tref je het programma aan, vind je meer informatie over de workshops en 

stellen we ons team graag aan je voor. Voor meer informatie en inschrijven zie onze website: 

https://www.broedplaats.academy/zomerkampvuur   

 

Dinsdag 24 augustus 2021 

10.00 uur Aankomst deelnemers in Woudenberg 

10.30 uur Opening Zomerkampvuur: Vlieg er eens uit 

12.30 uur Lunch 

14.00 uur Zet je vuur in beweging - Natuurwandeling met Mariken Ketelaar 

17.00 uur Vrije tijd, inrichten kamer 

17.30 uur Kookworkshop, samen koken met verse streekproducten 

19.00 uur Diner 

21.00 uur Kampvuur: Drummen met Wendy Smit 

 

Woensdag 25 augustus 2021 

7.00 uur Pilates met Ingrid Walter of Yoga met Mariken Ketelaar 

8.00 uur Ontbijt 

9.00 uur Dagstart 

9.30 uur Workshops 

Groep 1: Van rups via cocon naar vlinder met Monique van der Weijden 

Groep 2: De GODIN/GOD als archetypische beweging en hoe breng ik 

haar/hem tot leven met Carla Auer 

12.30 uur lunch 

14.00 uur Vervolg workshops 

17.00 uur Vrije tijd 

18.30 uur BBQ 

21.00 uur Kampvuur 

https://www.broedplaats.academy/zomerkampvuur
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Donderdag 26 augustus 2021 

7.00 uur Pilates met Ingrid Walter of Yoga met Mariken Ketelaar 

8.00 uur Ontbijt 

9.00 uur Dagstart 

9.30 uur Workshops 

Groep 2: Van rups via cocon naar vlinder met Monique van der Weijden 

Groep 1: De GODIN/GOD als archetypische beweging en hoe breng ik 

haar/hem tot leven met Carla Auer 

12.30 uur lunch 

14.00 uur Vervolg workshops  

16.15 uur Gezamenlijke afsluiting  

18.00 uur Einde Zomerkampvuur 
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Informatie workshops 

 

 

Monique van der Weijden – Van rups via cocon naar vlinder 
We maken deze week een innerlijke reis van de rups, die in de 
cocon gevangen zich ontpopt tot vlinder. Wanneer de rups besluit 
dat het tijd wordt om een cocon te worden, dan is dat het moment 
waarop hij besluit om richting te wisselen voor dimensie. Jij als rups 
bouwt je persoonlijkheid op en groeit en groeit verder tot op een 
zeker moment jouw jasje te strak zit. De rups ontdoet zich van haar 
huid. Het wordt tijd om je persoonlijkheid onder de loep te nemen 
en je identiteit op te geven. Weet dat de rups niet direct een vlinder 
wordt. Ze ontwikkelt zich tot een cocon. De cocon of jouw 
persoonlijkheid biedt jou veiligheid, het is er warm maar het is er 
ook donker. In deze donkerte ervaar je de leegte. De leegte is de 
honger van de ziel. Zij wil gevoed worden. Wat je hier nog niet 
beseft is dat het een periode van evolutie is. In de cocon kun je 
groeien en transformeren Wanneer jouw ziel je roept en je niet 
meer weet wie je bent en alles wat jou je identiteit verschafte 
wegvalt en je voor de weg van je ziel kiest, zul je je uiteindelijk 
verbonden voelen met een Hogere Macht en zul je een 
langdurende vervulling ervaren die garandeert dat alles altijd goed 
zal zijn. De vlinder staat voor de ziel. Zij wil op avontuur en voelt 
zich vrij. Voor dat we haar kunnen worden, belanden we in het 
niemandsland. Je vertrekt vanuit een bekend land om naar een 
onbekend land te reizen en weet nog niet hoe dit landschap 
eruitziet. Het is een periode van zwanger zijn, van wachten…Het is 
jezelf de tijd en ruimte gunnen om te onderzoeken waar jouw leven 
en bedoeling over gaat. Heb jij zin om mee op avontuur te gaan?  
 
 
 
 

 

Carla Auer – De GODIN/GOD  als archetypische beweging en 
hoe breng ik haar/hem tot leven? 
 
We gaan tijdens deze workshop kennismaken met onze 
archetypische bewegingen van onze innerlijke Godinnen of Goden. 
Welke Godin/God staat in jouw leven op de voorgrond en welke 
mag wat meer aandacht krijgen? 
Dit doen we middels een test, creatieve uitingen en in dialoog met 
elkaar. 
Dit alles om een bewustere vrouw/man te worden. 
In de middag gaan we dan  deze archetypen in een opstelling meer 
tot leven brengen. Opstellingen van: 
De Godin /God in jouw met haar /zijn verlangens en blokkades. 
 
Zelf werk ik al heel lang met deze archetypen in mijn praktijk en 
was dit ook mijn afstudeerthema als Psychosyntheticus. 
Deze workshop is geschikt voor mannen en vrouwen. 
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Ingrid Walter - Pilates, een goed begin van de dag 

Pilates combineert soepelheid, concentratie en krachttraining. Het 
is de bedoeling dat de bewegingen bewust en geconcentreerd 
uitgevoerd worden, het aantal herhalingen is van minder belang. Er 
worden meerdere spiergroepen tegelijk geoefend, waarbij de 
bewegingen op het ritme van de eigen ademhaling uitgevoerd 
worden. Pilates versterkt de stabiliserende spieren van het lichaam; 
deze zijn vooral van belang voor de houding, ze ondersteunen en 
ontlasten de wervelkolom.  Door de verschillende spiergroepen 
weer in balans te brengen en door de verbetering van het 
lichaamsbewustzijn, zal de houding verbeteren en eventuele pijn uit 
overbelaste spieren verminderen. Omdat de oefeningen met 
aandacht uitgevoerd worden, is er focus en ontstaat er een 
vanzelfsprekend samenspel van lichaam en geest. De 
Pilateslessen worden afgerond met een korte 
ontspanningsoefening.  
Vanuit de fysiotherapie ben ik Pilates gaan geven, wat ik nu al vele 
jaren met veel plezier doe. Pilates geeft mij een fijn en prettig 
gevoel: het is rustig en tegelijk intensief. Het geeft me een sterk 
gevoel van in het hier en nu zijn. Vijf jaar geleden heb ik de 
opleiding psychosynthese afgerond combineer ik dit met mijn 
pilates. Het is altijd weer fijn (een soort thuiskomen) om samen op 
weg te zijn en ons te blijven ontwikkelen. 

 

 

Mariken Ketelaar – Ochtendyoga en natuurwandeling 
In de ochtenden tijdens het zomerkampvuur neem ik je graag mee 
met milde hatha yoga om te ontwaken en de dag met innerlijke rust 
en een ontwaakt lichaam te starten. 
 
Op de eerste dag begeleid ik je tijdens de natuur wandeling. We 
maken bewust contact met de natuur om ons heen en in ons zelf. 
Zoals in de kern van de aarde magma smeult zo brandt er in ons 
ook een innerlijk vuur. Hier gaan we al wandelend naar opzoek en 
verbinden ons ermee zodat het vrijelijk kan gaan stromen. 
  
BuitenZijn! Het zingen van de merel. Me laten omhelzen door de 
natuur, zo heb ik altijd mijn rust gevonden. Het herinnert mij aan 
verbinding met mezelf én mijn verbinding met het hogere Zelf, God, 
universum, universele liefde, levensenergie…You name it. Mijn hele 
leven is de natuur een rode draad waarlangs ik wandel of naar 
terugkeer als ik er even vanaf was gedwaald. Zowel in mijn praktijk, 
opleidingen, werkzaamheden als wonen en leven.  
BuitenZijn is voor mij heling, een natuurlijk ontspanning waar ik je 
graag meeneem en laat ervaren wat het jou persoonlijk kan 
brengen. Na mij opleiding Psychosynthese coach/gids kwam volgde 
ik de natuurgids opleiding en in 2016 kwam yoga in mijn leven. 
Door de houdingen en de uitnodiging steeds aanwezig te blijven in 
het hier en nu werd ik bewuster. Ik ervaarde mijn fysieke grenzen 
en wat ik daar allemaal van vond. De liefdevolle connectie met mijn 
lijf nam een vlucht. Het beoefenen van Yoga maakte dat ik meer 
passende keuzes ging maken in mijn leven. Ik werd gevraagd zelf 
yogales te gaan geven. Naast hatha en stoelyoga specialiseerde ik 
mij in Restorative yoga.  
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Zomerkampvuur team 2021 
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