
Nieuwsbrief van yoga, massage en trainingscentrum  
“De Weideblik” 

                                                                    

     
 

  Nazomeren 
 

We zitten alweer in september en de nazomer heeft zich aangekondigd. 

Een nazomer om te genieten, te ontwikkelen, te oogsten, los te laten en om ruimte te geven aan het 

nieuwe. 

  

Ook de activiteiten bij ons zijn weer gestart, zoals de yoga en kinderyoga lessen en de verschillende 

opleidingen. 

De opleiding kinderyoga gaat a.s. zaterdag weer van start en ik verheug me erop de nieuwe 

cursisten te ontmoeten. 

 

Opleidingen en nieuws  

 
Ook voor jullie een overzicht van de  cursus en trainingen die er worden gegeven in het 

najaar van 2015. 

☼   De 1 daagse cursus “Eerste Hulpverlening kinderen en volwassenen” gaat volgende week 

dinsdag 22 september weer van start bij De Weideblik. Bij het met goed gevolg deelnemen 

aan de cursus, ontvang je het certificaat. Heb je belangstelling, dan ben je welkom en is 

het nog mogelijk om je z.s.m opgeven. 

☼   2 Daagse training “Ouders coachen”: Vrijdag 25 september en 9 oktober, gegeven door 

Wouthiera Crommelin.  

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, gegeven door Ity Bustra; zij heeft het boek Kaboutersoep en 

Wonderblaadjes geschreven. 

 

☼   1 daagse Kinderen “Coachen in de natuur”: Vrijdag 27 november, gegeven door Alberthe 

Papma.  

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

uitstekend los van de opleiding gevolgd worden. 

Voor informatie van de cursus en trainingen kijk op de website van De Weideblik. 

  

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. 

  



Tip voor ouder/verzorger in deze nazomer 

Als een kind een drukke dag heeft gehad en je merkt dat het kind erin blijft hangen laat een kind 

dan vertellen over de dag vanaf het punt dat het kind wakker werd tot het moment dat het met zijn 

voeten in het voetbad zit. Op deze manier loop je met het kind de dag door en komt hij/zij er los 

van.  Dit geeft rust en ruimte in het hoofd. 

 

Recept voor een voetenbadje: 

- maak met lauwwarm water een voetbadje water waar twee 

kindervoeten in passen, 

- handdoek erbij, 

- eetlepel natuurlijke basisolie (zoals amandelolie) 

- eetlepel grof natuurlijk zeezout, 

- 2 druppels natuurlijke etherische oliën, denk hierbij aan 

lavendel, mandarijn, roos en limoen, 

- eventueel een ontspannend muziekje, of een boekje om 

(voor) te lezen. 

 

Ook voor jezelf in de nazomer kan dit een goed idee zijn heerlijk ’s avonds een voetenbadje nemen. 

Om zo alles los te laten en te ontspannen en goed te aarden. 

Geniet ervan! En veel ontspanning. 

  

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.  

 
  

  

  

Met harte groet en een mooie nazomer gewenst van 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    


