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Nieuwsbrief van yoga, massage en trainingscentrum  
“De Weideblik” 

 

Laat je inspireren: 

Trainingen/workshops om het seizoen mee te beginnen, 

  
We zitten alweer in september. Ook de activiteiten bij ons zijn weer gestart,  
  

 Opleidingen  en trainingen/workshop nieuws 

☼ A.s. vrijdag 9 september gaat de opleiding Baby-Peutermassage en yoga weer van start, 

door Gea Scholtens – Stiekema 

Deze opleiding is ook te volgen in 2 modules. Module 1. Babymassage met yoga en module 

2. Peutermassage met yoga. Zie voor meer informatie op de website: Baby-Peutermassage 

met yoga. 

 

  

 

 

 

 

 

☼ 1 daagse workshop a.s.  zaterdag 10 september, Tai Chi en energetisch werk met 

kinderen, door Paul Vrenken (Kinderyoga-bordspel). 

We oefenen met Tai Chi, Chi Kung en energieoefeningen die geschikt zijn voor kinderen. 

Ook werken we ’s middags vanuit het Kinderyogabordspel en de Tai-Chi en 

energieoefeningen. Zie voor meer informatie op de website: Tai Chi en Energetisch werk met 

kinderen. Mooi om mee te werken  in de kinderyoga lessen, in de klas, maar ook als 

kindercoach.                        

 

  

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/workshops-en-bijscholingen/tai-chi-en-energetisch-werk-met-kinderen
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/tai-chi-en-energetisch-werk-met-kinderen
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Als je de workshop hebt gevolgd en je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van De 

Weideblik dan krijg  je een extra aantekening in het register. Bij de site van het 

Kinderyogabordspel kun je je ook laten registreren, dit staat los van de registratie bij De 

Weideblik.     

Na de workshop wordt het spel ook aangeboden voor een gereduceerde prijs.  
Voor meer informatie zie de website van De Weideblik: Kinderyoga-bordspel.  
 

☼ 1 daagse cursus: Eerste Hulpverlening kinderen en volwassenen, door Piet Timmerman. 

De cursus vindt plaats op zaterdag 5 november 2016. 

Bij het met goed gevolg deelnemen aan de cursus, ontvang je het certificaat eerste hulpverlening.  

Zie voor meer informatie op de website: Eerst hulpverlening bij kinderen en volwassenen. 

☼ 1 daagse cursus: Ouders coachen, door Wouthiera Crommelin. 
De cursus wordt gegeven op vrijdag 9 december 2016. 
Deze training is een onderdeel van de Holistische Kindercoach opleiding, maar kan ook 
uitstekend los van de opleiding gevolgd worden. 
Kijk voor meer informatie op de website: Ouders Coaching. 
  

 
  

☼ 1 daagse cursus: Kinderen coachen in de natuur, door Alberthe Papma. 

De cursus wordt gegeven op vrijdag 3 februari 2017 

Deze training is een onderdeel van de holistische Kindercoach opleiding maar kan ook uitstekend los 

van de opleiding gevolgd worden.     

Kijk voor meer informatie op de website: Kinderen coachen in de natuur.          

  
☼ Kijk voor de overige opleidingen op www.deweideblik.nl 

Kwaliteitsregistratie: 

Wil jij je registeren bij het KRWB? Kijk dan voor meer informatie op de website bij: 
Kwaliteitsregister KRWB. 

  

http://www.deweideblik.nl/certificering/informatie/kwaliteitsregister-krwb
http://kinderyogabordspel.nl/professionals/
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/kinderyogabordspel-draaikolkmodel
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/eerste-hulpverlening-bij-kinderen-en-volwassenen
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/ouders-coaching
http://www.deweideblik.nl/aanbod/workshops-en-bijscholingen/kinderen-coachen-in-de-natuur
http://www.deweideblik.nl/
http://www.deweideblik.nl/certificering/informatie/kwaliteitsregister-krwb
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Oefening:  

 
 
 

 

 

 

 

 

Partneryoga oefening, De omgekeerde krijger, in hartvorm. 
 
Een oefening voor jong en oud. 
 
1. Ga naast elkaar staan in spreidstand, de rechtervoet van de een tegen de linkervoet van de ander. 
2. Draai je buitenste voet uit en buig je buitenste knie, totdat de knie boven je tenen staat. Laat je 
binnenste arm langs je dijbeen zakken. 
3. Strek op de inademing je arm omhoog (van het been die voor staat) tot je een goede zijstretch 
voelt en volg met je blik waar je hand heen gaat. 
Reik dan nog een beetje verder tot je elkaars hand of pols kan pakken. Blijf je borstkas richting de 
lucht open draaien, terwijl je stevig je beenspieren blijft aanspannen. 
Wees je er bewust van dat de kracht in de onderkant en de opening aan de bovenkant van je lichaam 
zit. 
4. Houd dit 5 ademhalingen vast en kom dan op de uitademing terug. Wissel van kant. 
 
Effect: het opent het borst en hartgebied, maakt je rug soepel/wervelkolom en verstrekt de 
beenspieren. Concentratie en een mooie samenwerking. 

Vind je het leuk om  inspirerende teksten te lezen? Een verhaaltje, spreuk, gedicht of een 

oefening? Dan ben je van harte welkom op Facebook Van De Weideblik. 

Like de pagina en blijf op de hoogte.  

Een mooie nazomer gewenst, harte groet en van Gea Scholtens. 

  
  
  
  
  
 

https://www.facebook.com/Yoga-Massage-en-Trainingscentrum-De-Weideblik-192241624275062/

