Beste Zichtverbreders en andere geïnteresseerden!
Dit is een nieuwsbericht van Coby Schasfoort en Els Jansen
In 2007 besloot Coby om min of meer met pensioen te gaan en de Hof van Axen over te
dragen aan opvolgers.
Dat was een lang proces maar nu is het dan zover. De Hof van Axen is niet langer van Coby
en Ton. Dat geeft voor beiden veel rust en tegelijkertijd is het voor Coby de tijd om nu
werkelijk haar werk over te dragen.
Als haar opvolger heeft Coby aan Els Jansen gevraagd om die taak van haar over te nemen.
Ze hebben al heel veel dingen samen ondernomen, het samen geven van de
Zichtverbrederscursus, het samen schrijven van artikelen, het samen bij soep, wijn en koffie
overleggen wat kinesiologie in hun leven zo belangrijk maakt.
En hoewel Coby aan het eind van haar directe carrière is beland, 77 is daarvoor een mooie
leeftijd, houdt dat niet in dat ze minder enthousiast is geworden.
En daarom:
Gaat Els de organisatie, het geven van de cursussen en alles wat daarmee samenhangt in
relatie tot nieuwe ontwikkelingen overnemen.
En Coby doet zolang ze kan met haar mee want ze kan het natuurlijk niet laten.…
Met name geldt dit voor Krachtenspel, ( een verplichte cursus voor Zichtverbreders),
Leefblind 3 en De terugkeer naar Innerlijk Afrika.
Over de aanschaf van cursusmateriaal, essences en bijkomende zaken zijn we nog even in
onderhandeling en hoe dat gaat worden laten we je zo spoedig mogelijk weten.
De voorraad is nu nog bij Coby dus mocht je op korte termijn iets nodig hebben stuur dan
een bericht naar Els.
De verkoop van (nieuwe!) certificaten wordt vanaf nu door Els verzorgd. Je kunt bij haar
certificaten bestellen á € 2,- per stuk.
Inmiddels heeft de BvK de Zichtverbredersroute erkend en opgenomen in de Methode
Identificatie Kinesiologie (MIK) en is ingedeeld bij de ‘erkende kinesiologie’. Dat betekent
dat de cursussen die hier onder vallen, meetellen als uren in het kader van (na)scholing.
De consequentie hiervan is dat de Zichtverbreders in het kader van kwaliteitsbewaking eens
in de 3 jaar moeten updaten.
Hiervoor zal jaarlijks de gelegenheid worden geboden, te beginnen in maart 2017 (zie
hieronder).
Alleen wanneer je tijdig bent geüpdatet ben je nog gerechtigd om cursus Woordblind of
Leefblind te geven, dit is een nieuwe regel, hopelijk kunnen jullie begrijpen dat dit gezien de
kwaliteitseisen van het veld noodzakelijk is!
Welkin heeft op haar website een nieuw ontwerp gemaakt voor vermelding van
cursussen. Ook de Zichtverbredersroute is daarin opgenomen.
Dat betekent dat wanneer je een abonnement hebt op deze site, en je bent güpdatet
Zichtverbreder, je hier je Woord- en Leefblindcursussen kunt plaatsen! (Kijk op
www.welkin.nl voor meer informatie)

Ook op de site van Topki kun je een lidmaatschap nemen en je cursussen aankondigen
(www.topki.nl) en als je lid bent van de BvK kunnen ook hier je cursussen worden vermeld.
(www.ki-net.nl)
In de bijlage vinden jullie een adressenlijst van Zichtverbreders, voorzover we deze
hebben kunnen reconstrueren.
Kijk even of je gegevens kloppen, en kijk even mee of er wellicht Zichtverbreders ontbreken!
Wil je dat even aan Els doorgeven, dan wordt de lijst aangepast!
----------------------------------------------------------------------------------------------------Met veel plezier willen wij aankondigen dat de Zichtverbredersroute weer wordt
opgestart:
Om te beginnen is er een Update voor de Zichtverbreders gepland, op woensdag 15 en
donderdag 16 maart in de Watertoren in Lutten www.watertorenlutten.nl bij Frieda en
Gerrit Rieks.
Maximum aantal deelnemers is 20, dus schrijf je snel in, want vol is vol!

Adres:
Dedemsvaartseweg-Noord 64-A
7775 AJ Lutten
Tel. 0523-857219
Email adres: info@watertorenlutten.nl

Tijd: we starten woensdag om 10.00 uur, hebben woensdag een kort avondprogramma en starten
donderdag weer om 10.00 uur tot ong. 16.00 uur (totaal 16 uur cursus)
Kosten cursus: € 180,Kosten verblijf: € 36,- (2x lunch, koffie en thee)
Overnachting € 40,- per nacht op tweepersoonskamer incl. ontbijt en BTW
Diner: voor eigen kosten (elders)
--------------------------------------------------------------------------------------------------En er is een cursus Krachtenspel gepland, op di. 18 april t/m vr. 21 april, ook in de Watertoren
in Lutten.
Voor de Zichtverbreders die deze cursus nog niet hebben gedaan( Krachtenspel is verplicht
onderdeel van de Zichtverbreders!): Geef je op! Het gaat door bij min. 10 deelnemers, en ook hier is
20 deelnemers de max..

Adres:
Dedemsvaartseweg-Noord 64-A
7775 AJ Lutten
Tel. 0523-857219
Email adres: info@watertorenlutten.nl

Tijd: 4 dagen van 10.00 tot vr.mi. 16.00 uur met avondprogramma (32 uur)
Kosten cursus: € 360,00

Kosten verblijf: € 72,- (4x lunch, koffie en thee)
Overnachting € 40,- per nacht op tweepersoonskamer incl. ontbijt en BTW
Diner: voor eigen kosten (elders)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil je meedoen aan een van bovenstaande cursussen (of aan beide…!) stuur dan even een mail aan
www.touch4els@hetnet.nl, dan word je op de lijst gezet! Wie het eerst komt, het eerst maalt…
Verder willen wij ook graag weer een cursus Zichtverbreders plannen. Mochten jullie
geïnteresseerden weten, geef ze dan door dat ze even een mailtje sturen naar touch4els@hetnet.nl
Tenslotte hebben we het plan opgevat om een Facebookgroep te maken voor Zichtverbreders
en een nieuwe website Zichtverbreders, de huidige website past niet meer en de informatie is
niet meer actueel.
Je ziet, er wordt hard gewerkt om het prachtige materiaal actueel te houden!
Mocht je nog vragen of wensen of ideeën hebben, mail of bel gerust!
Met hartelijke groet,
Coby en Els

Met vriendelijke groet,
Els Jansen
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