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 Summer time 

We hebben de langste dag alweer gehad. Nu zomertijd een periode om de dagelijkse 
beslommeringen even achter ons te laten en genieten van de alles wat er komt. Ook een mooie 
periode om je persoonlijk op te laden. Een moment van rust, genieten en nieuwe inspiratie 
opdoen.  Ik wens ieder een heerlijke zomer, wat je ook gaat doen…. en nu nog nieuws van De 
Weideblik! 

Opleidingen en nieuws  

☼ De cursus “Eerste Hulpverlening kinderen en volwassenen” was een groot succes en de 
cursisten waren zeer enthousiast. Deze kwalificatie maakt ook deel uit van de 
kwaliteitsregistratie van de KRWB, maar is ook als afzonderlijke dag te volgen.  
De volgende cursusdag  Eerste hulp  op dinsdag 22 september van 9.30 uur tot  16.45 uur bij 
De Weideblik.  We hebben nog een aantal plaatsen vrij. 
 
Een aantal uitspraken van cursisten:  
Dank jullie wel !  Het was een boeiende dag. 
Een aanrader, top! Een heel fijne en leerzame dag!  

De cursus werd prettig gegeven en zo was het makkelijk om op te nemen. 

 

2 Daagse training “Ouders coachen”: Vrijdag 25 
september en 9 oktober van 10.00 – 16.00 uur. 
Deze training is een onderdeel van de holistische 
Kindercoach opleiding maar kan ook uitstekend los 
van de opleiding gevolgd worden. 

 

 

1 daagse training “Natuurlijk leven”  voor kinderen:    
Zaterdag 10 oktober van 10.00 – 16.00 uur 
 

 

1 daagse Kinderen “Coachen in de natuur”: Vrijdag 
27 november van 10.00 – 16.00 uur. 
Deze training is een onderdeel van de holistische 
Kindercoach opleiding maar kan ook uitstekend los 
van de opleiding gevolgd worden. 



☼ De opleidingen zijn dit jaar met veel plezier en succesvol afgerond. 
De opleidingen starten weer in september. 
Heb je interesse om een opleiding te volgen, Kijk voor meer info voor de 
workshops/trainingen/opleidingen op de site van De Weideblik bij aanbod. 

OEFENINGEN MET DE GEKLEURDE MOLENTJES: 

- Kijken hoe de wind erin blaast en hoe de wieken draaien. 
- Staande ademoefening, blaas tegen de wieken van het molentje. 
- Liggende ademoefening, blaas tegen de wieken van het molentje. 
- Kijken in stilte naar de kleuren en het draaien van de wieken. 
- Rennen met het molentje en kijken hoe de wieken draaien. 
- Er figuren van maken, bijv. zoals op de foto of in een cirkel. 
- Verschillende oefeningen met het molentje in de hand: omhoog met je armen en kijk omhoog     
naar het molentje, opzij met je armen en kijk naar het molentje, armen naar voren met het    
molentje enz. 
- Zitten en de voeten van de vloer en het stokje van het molentje tussen je voeten nemen en tegen   
het molentje blazen. 
Het zijn oefeningen voor de balans, de concentratie en de ademhaling. 

 
Boeken tips: 

- Omdenken; “Lastige kinderen? Heb je even geluk haast”  van Berthold Gunster.  
- “Sharing Nature”, spelvormen voor bewustzijn van Joseph Cornell. 
- “Onbeperkt ontspannen voor jongeren” van Pia de Blok. 
- “Kaboutersoep en wonderblaadjes” van Ity Busstra. 
 (Ity geeft op 10 oktober een workshop bij De Weideblik) 
 
Tips: 

Op  facebook van De Weideblik staan deze zomer regelmatig oefeningen gericht op kinderen. 

 
De Weideblik is ook te volgen op Facebook met de laatste ontwikkelingen. 

 

Een hele fijne zomer gewenst, nieuwe energie van de heerlijke zon en veel plezier!  

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    

https://www.facebook.com/pages/Yoga-Massage-en-Trainingscentrum-De-Weideblik/192241624275062
mailto:info@deweideblik.nl
http://www.deweideblik.nl/

