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Welkom
Terwijl waarschijnlijk iedereen aan het genieten is van de eerste lentezon en meerderen
van ons zich buigen over de kruidentuintjes om wat groen te laten groeien en kijken of er
straks geoogst kan worden, is Team Topki achter de coulissen druk aan het werk.
Op onder andere facebook is te lezen dat ook anderen lekker aan het zaaien zijn voor
nieuwe cursisten, en dat dit resulteert in het geven van mooie trainingen en nieuw
enthousiasme!
Er is een flow gaande om kinesiologie beter op de kaart te krijgen. Is dat niet geweldig? We
gaan ervan uit dat deze inspanning (het zaaien) straks een geweldige oogst zal opleveren.
We wensen jullie allemaal een heerlijke lente toe, en niet vergeten ook eens tijd te nemen
om heerlijk tussen al dat ontspruitend spul lekker ontspannen te genieten!

Het Topki-team
Ingrid, Iris, Heleen, Astrid en Petra

FONG/ZER

Het Topki team is erg hard aan het werk om de opleiding door de
SNRO geaccrediteerd te krijgen. Het streven is om voor de
zomervakantie het complete pakket geschreven en gecontroleerd te
hebben, zodat het in september aangeboden kan worden. Er moet nog
veel geschreven worden, en daarbij worden nog veel puntjes op de I
gezet. Bij het lezen en controleren van stukken heeft het team hulp
gekregen van Gé Ophelders en Kitty Klein. Allebei erg bedankt voor
jullie bijdrage.
Zijn er anderen die hieraan ook een bijdrage willen leveren, meld je bij
een van de Topki teamleden. Je bent van harte welkom!

Zaaien en oogsten
- PR

PR-materiaal:

BVK-dag
Zaterdag 18 april

Themadag: het

Bij Topki ligt mooi foldermateriaal over de opleiding kinesiologie.
Iedere trainer die les geeft kan dit promotiemateriaal opvragen. Gun je
een ander ook het bijzondere beroep van kinesiologie, neem dan
contact op met Ingrid of Iris! Zo kunnen we met elkaar ons hard maken
voor kinesiologie in Nederland.

van kinesiologie

Op 18 april 2015 vindt de BVK-dag plaats. Er is een mooi programma
samengesteld door de pr-leden van de beroepsvereniging. Helaas kon
de lezing van Adam Lehman geen doorgang vinden, maar inmiddels is
hiervoor een prachtige lezing ‘het hart als dirigent’ voor in de plaats
gekomen door Kees Blase. Kees is medisch fysicus, neurobioloog en
andragoloog. De lezing wordt gegeven in samenwerking met Coby
Schasfoort en Frieda Rieks. Meer informatie over deze lezing is te
vinden in de nieuwsbrief van de BvK.
Het middagprogramma met de lezing van Christa Keding ‘Het
therapeutisch hart’ en de aansluitend de workshop ‘Het dynamische
hart’ in samenwerking met Els Jansen en Brigitte van Putte blijft
ongewijzigd.
Belangrijk bericht voor studenten van Topki: de BvK-dag mag
geregistreerd worden (en telt voor 4 uur) als studentenavond!

TOPKI-dag op
10 oktober 2015!

Op 10 oktober 2015 wordt de Topki dag gehouden! Voor deze middag
wordt een mooi programma gemaakt. Een stukje praktijkinformatie zal
afgewisseld worden met een ontspannend deel. Voor Topkistudenten
zijn studentenavonden een verplicht onderdeel van de opleiding en
daarom geldt deze Topkidag als dubbele studentenavond (4 uur). Op
deze manier kun je als student een dubbele slag slaan qua urenaantal. Deze Topki dag wordt gehouden in plaats van
studentenavonden voor het jaar 2015, er komen dit jaar dus geen
andere studentenavonden meer. Dus wil je aan je studiepunten
komen, schrijf je dan vooral in!
Inschrijven kan via de cursuskalender.

OPROEP

Ben je 1e of 2e jaars student en wil je graag iets betekenen voor de
studenten en de opleiding? Meld je dan aan als gegadigde voor de
studentenvertegenwoordiging. Er is ruimte voor eigen invulling. Verder
kun je denken aan het organiseren van oefenavonden, het
organiseren van een Topki-middag, het aankaarten van wensen of
ideeën vanuit de studenten, enz.
Voor aanmelden, of voor meer informatie, kun je mailen naar
astrid@topki.nl

JOIN 2

Met grote vreugde geven wij de eerste week van oktober de JOIN 2!
Wil je graag een vervolg op de verkregen inzichten uit JOIN 1 en ben
je bereid om op het vlak van conflicten aangaan/vermijden jezelf onder
de loep te nemen? Schrijf je dan in voor JOIN 2 via de cursuskalender!
Wij zorgen voor een verrassend programma en zullen onze energie
inzetten om jullie met een prachtige WAUW-ervaring naar huis te laten
gaan.

Join us!
Miranda en Astrid

Cursus uitgelicht

Haptonomie met Rens van der Hout.
Op 24 april komt de vervolgdag van haptonomie, gegeven door Rens
van der Hout.
Deze dag is een mooi vervolg op dag 1: ‘stevig in je schoenen’.
Kennisverdieping en praktische ervaring opdoen met de
Haptonomische fenomenologie. Deze kan dan zelfstandig worden
ingezet in de interactie.
Wat gebeurt er bij een spiertest, het invoelen naar de ander, het
testen, druk geven maar natuurlijk vooral waarnemen. Hoe zit dit
haptonomisch?
Kortom een mooie dag! Wie doet er mee?
Voorwaarde is wel dat dag 1 in het verleden gevolgd is.

Cursuskalender

Orthomoleculair:
Najaar 2015. Locatie Montfoort. Hou de cursuskalender in de gaten.
Themadag Voeding (Immuunsysteem en Gewichtscontrole):
22 mei 2015 in Gilze.
Themadag ‘jouw start in de haptonomie:
27 maart 2015 in Montfoort.
Haptonomiedag 2: ‘stevig in je schoenen’
24 april 2015 in Montfoort.
Actieve stage:
9 juni 2015 in Gilze.
Verder nog diverse startmomenten voor TfH 1-4, SR 1-4 en Themadag
Werken met Vingermodes. Zie hiervoor de cursuskalender.

