
 
  

Nieuwsbrief van yoga, massage en trainingscentrum  
“De Weideblik” 

 

Het is  alweer maart en we gaan zo langzaam naar de lente, alles gaat weer groeien en bloeien. Fijn 
om in deze periode weer veel energie op te doen en daarom bieden wij weer mooie 
workshops/trainingen en opleidingen aan. 

Trainingen/workshops 

 
Eerste hulpverlening bij kinderen en volwassenen 
 
Gastdocent: Piet Timmerman 
Datum: zaterdag 26 maart. 
Niet alleen voor de registratie in het KRWB en de Arbowet, maar ook voor jezelf is het fijn om in het 
bezit te zijn van het certificaat “Eerste Hulpverlening  bij kinderen en volwassenen”. 
De cursus is gericht op je activiteiten betreffende deze doelgroep. 
Je geeft les aan kinderen en of volwassen en staat er vaak alleen voor. Een ongeluk “zit in een klein 
hoekje” en je bent dan wel verantwoordelijk om de eerste en juiste acties te ondernemen.  
De website: Eerste hulpverlening voor kinderen en volwassenen     

Natuurlijkleven voor kinderen  
 
Gastdocent: Ity Busstra 
Datum: vrijdag 8 april 2016 
Door mee te bewegen met de seizoenen stemmen we onze eigen natuur af en komt er ruimte voor 
creativiteit en spelen. 
Door met kinderogen te kijken kunnen ook wij ons verwonderen, verdiepen en verbinden. Ook wordt 
er met de elementen aarde/vuur/water/lucht gewerkt. 
De activiteiten en spelen die in de workshop aan bod komen laten ons ervaren dat natuur heel 
dichtbij is en in alle eenvoud overal in aanwezig. 
De website: Natuurlijk leven voor kinderen 
  

 
  
 
 
 
 
Ouders-coachen  
 
Gastdocent: Wouthiera Crommelin  
Datum:op zaterdag 9 april 
Deze 1-daagse training is een onderdeel van de holistische Kindercoach opleiding maar kan ook 
uitstekend los van de opleiding gevolgd worden. 
De website: Ouders Coaching   
 

http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/eerste-hulpverlening-bij-kinderen-en-volwassenen
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/natuurlijk-leven-voor-kinderen
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/ouders-coaching


Kinderen coachen in de natuur  
 
Gastdocent: Alberthe Papma  
Datum: zaterdag 21 mei 
Deze 1 daagse training is een onderdeel van de holistische Kindercoach opleiding maar kan ook 
uitstekend los van de opleiding gevolgd worden. 
De website: Kinderen coachen in de natuur   
 
Draaikolk kinderen en kinderyoga-bordspel  
 
Gastdocent: Paul Vrenken  
Datum: op vrijdag 18 juni 
Hij is de bedenker van het eerste kinderyoga-bordspel in Nederland. 
Omgaan met kinderen op basis van het draaikolkmodel in combinatie met het kinderyoga-
bordspel. In het draaikolkmodel worden de volgende type kinderen omschreven: 
De Clown, de Draaikolk, de Springkikker, de Stille, je Favorietje, de Leiders, de Meelopertjes. 
De website: Kinderyoga-bordspel Draaikolk 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tai Chi en Energetisch werk met kinderen 
 
Gastdocent Paul Vrenken 
Datum: Zaterdag 10 september  
Deze workshop is een vervolg op omgaan met kinderen via het Draaikolkmodel, maar ook mogelijk 
om los van elkaar te volgen. 
Oefenen met tai chi en chi kung – oefeningen die geschikt zijn voor kinderen. 
De website: Tai Chi en Energetisch werk met kinderen 
  
Overige workshops 
 
- Yoga en Massage in de klas en de kinderopvang  
- Incompany Workshop                                                             

 
 

  

http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/kinderen-coachen-in-de-natuur
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/kinderyogabordspel-draaikolkmodel
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/tai-chi-en-energetisch-werk-met-kinderen
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/yoga-en-massage-in-de-klas-en-kinderopvang
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/incompany-workshops


Opleidingen 

In het voorjaar 
- Vrijdag 22 april: Module 2: Opleiding Peutermassage en Peuter-yoga (website: Opleiding 
Peutermassage en Peuter-yoga) 
- Vrijdag 29 april: Opleiding Baby-Yoga (website: Opleiding Baby-Yoga) 
  
De overige opleidingen starten weer in september, zie voor informatie www.deweideblik.nl. 

 

Nieuws 
 
Happy Baby 
 
In het yogamagazine van februari heb ik een artikel geschreven over Baby-yoga, heel erg leuk en 
inspirerend. 
Zie voor het artikel: Happy Baby-yoga 

 

 
Yogafestival in Wageningen 
 
Op zondag 22 mei wordt er kinderyoga gegeven door Linda Kardos en Gea scholtens. 
Adres: Haagsteeg 4 in Wageningen. Meer informatie volgt op de website bij Nieuws. 

Nieuwe website 

Na een jaar zeer hard te hebben gewerkt aan de nieuwe website is hij nu in de lucht. 
Wij zijn er erg blij mee en de website wordt zeer positief ontvangen.  
 
Voor een mooie kindgerichte opleiding, nieuws en inspiratie ga naar onze nieuwe 
website: www.deweideblik.nl 
 
Kwaliteitsregistratie 
 
Er melden zich steeds meer beroepskrachten aan voor de registratie KRWB. 
Het bevestigd dat zij het belangrijk vinden om aan kwaliteit te werken in je beroep met kinderen en 
ouders. 
Als je je hebt ingeschreven krijg je korting op een opleiding of training/workshop. 

Op de hoogte blijven?  

Vind je het leuk om  inspirerende teksten te lezen? Een verhaaltje, spreuk, gedicht of een oefening? 
Dan ben je van harte welkom op de Facebookpagina Van De Weideblik. 
Like de pagina en blijf op de hoogte. 

  

http://www.deweideblik.nl/aanbod/opleidingen/docent-baby-peutermassage-met-yoga
http://www.deweideblik.nl/aanbod/opleidingen/docent-baby-peutermassage-met-yoga
http://www.deweideblik.nl/aanbod/opleidingen/docent-baby-yoga
http://www.deweideblik.nl/
http://www.deweideblik.nl/images/Artikel_yoga_magazine.pdf
http://www.deweideblik.nl/
https://www.facebook.com/Yoga-Massage-en-Trainingscentrum-De-Weideblik-192241624275062/


  
  
Met harte groet en een zonnig voorjaar gewenst, 

Gea Scholtens 

  

Wil je dit bericht verder verspreiden onder je vrienden dan is dat zeer welkom. Zij kunnen zich ook aanmelden 
voor een nieuwsbrief van “De Weideblik”.  Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur dan een mail o.v.v. 
uitschrijven nieuwsbrief naar: info@deweideblik.nl                           www.deweideblik.nl               06-11772723       

 


