
 

Nieuwsbrief van yoga, massage en trainingscentrum  
“De Weideblik” 

 

Lieve mensen, 

 
Een bijzonder jaar en maand voor mij.  

Na anderhalf jaar te hebben gewerkt aan mijn Baby-yogaboek samen in beweging is hij afgelopen 
zondag gelanceerd. 

Het was een ware boekdoop in het koetshuis van landgoed Hoekelum in Bennekom. 

Een prachtige feestelijke middag en mooie lieve mensen om deze bijzonder gebeurtenis mee te 

delen. Ook veel leuke enthousiaste reacties gekregen. Helemaal top! 

 

Liefde, contact en aanraking zijn essentieel voor de gezonde ontwikkeling van een baby. 
 
Het Baby-yoga boek met prachtige gekleurde foto’s en illustraties, is nu te koop en als je het leuk 
vindt kun je ook het inkijkexemplaar bekijken op mijn site. Als je mijn boek zou willen bestellen kan 
dat op  www.deweideblik.nl/handboek  

 

  

http://www.deweideblik.nl/handboek


 

 
Een aantal foto’s en illustratie uit het baby-yogaboek samen in beweging. 
 
Cursussen en training: 

☼ A.s. Zaterdag 25 november 2017   
Herhalingscursus “Eerste Hulpverlening kinderen en volwassenen” heb je interesse om deze 
herhalingscursus te volgen dan is het nog mogelijk om je op te geven. Nog een aantal plaatsen 
vrij. Eerst hulpverlening bij kinderen en volwassenen 
 

☼ Zaterdag 17 maart 
Eerste Hulpverlening bij Kinderen en Volwassenen, Deze cursus, die gericht is op je activiteiten 
betreffende deze doelgroep. 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 
 

Deze eerste hulpverlening  kwalificatie maakt ook deel uit van de kwaliteitsregistratie KRWB, maar 
is ook als afzonderlijke dag te volgen.  
 

Data:  16 december 2017 
☼ Training: Kinderen Coachen in de natuur, door Alberthe Papma van praktijk 

kinderyoga  Aventurijn en zin in groen . 
                                      
☼ Data:  14 en 28 januari 2018. 

Training: Systemisch kijken naar kinderen, Gert- Jan Hoitink en Mieke Kox zij, zijn 
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gespecialiseerd in familieopstellingen bij kinderen. Ik heb deze mooie cursus al mogen ervaren 
een echte aanrader.  

 
☼ 14 april komt Paul Vrenken een workshop ouder-kindyoga geven, voor professionals en ouders. 

Aan deze workshop  wordt nog  gewerkt. Hier horen jullie meer over in de volgende nieuwsbrief.  
 

Zie voor alle opleidingen na op onze vernieuwde site. 
Mensen die staan ingeschreven bij het KRWB krijgen 5 % korting op de opleidingen en trainingen.  
De certificering KRWB staat op een hoog niveau, maar is goed toegankelijk. De KRWB is ook erkend 
als beroepsvereniging. Voor alle informatie over de certificering of het inschrijven hiervoor, zie 
info@deweideblik.nl 
 
Nieuws: 

• We gaan ook starten in Meppel en in Turnhout in  België met de opleiding babymassage met 
baby- yoga. 

• Opleidingen van De Weideblik komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Dat betekent 
dat deelnemers uit België in aanmerking kunnen komen voor subsidie op de 
opleidingskosten. Vraag meer informatie aan bij De Weideblik  info@deweideblik.nl   

 
Boek tip: 

Leuk boek en inspirerend: Relax Klets van Florien van der Aar en Michel Janssen. 
En natuurlijk Baby-yoga Samen in beweging van Gea Scholtens – Stiekema. 
www.deweideblik.nl/handboek 

Kaarten tip:  
 Spiegel jezelf spel, uitgeverij www.dubbelzes.nl 
 Okidootjes  (positief enken én doen) www.dubbelzes.nl 
 

Inpiratie: 
Nu vind je op onze website onder “inspiratie” enkele oefeningen die je bijv. met kinderen kan doen: 

http://www.deweideblik.nl/inspiratie-en-oefeningen  

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

Dan ben je van harte welkom op de Facebook pagina Van De Weideblik. 

Like de pagina en blijf op de hoogte.  

 
  
Op de hoogte blijven van het nieuws en leuke oefeningen? 
De workshops/bijscholingen, opleidingen en de yogalessen starten weer na de zomervakantie in 
september. Kijk op www.deweideblik  

 
 
Ik wens ieder een mooie november en sfeervolle december maanden en veel plezier!  
 
Gea Scholtens 
  
 

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


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        
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