
Beste Zichtverbreders, 
 
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een lange en hete zomer! 
Nu in september het cursusseizoen weer van start is gegaan, hierbij weer even een berichtje van ons. 
 

Volgende week gaan Coby en ik de Zichtverbrederscursus geven, er komen 5 nieuwe 

Zichtverbreders bij, en er doen een paar ‘herhalers’ mee die al Zichtverbreder zijn.  
De nieuwe Zichtverbreders krijgen deze Zichtverbredersnieuws ook, dus bij deze:  
Hartelijk welkom! 
Wij hebben erg veel zin in de cursus en vinden het heel leuk dat er weer nieuwe input komt! 
 
Wat staat er verder op stapel: 

Op dinsdagmiddag 9 oktober vindt er een inspiratiemiddag plaats in de Watertoren in 

Lutten:  
Gerda Wilmink, Frieda Rieks en Hennie Dekker hebben het initiatief genomen om de regio Noord 
weer op de kinesiologische kaart te zetten en n.a.v. deze inspiratiemiddag weer nieuwe 
Zichtverbredersroutes te organiseren.  
Voor (a.s.) kinesiologen uit het noorden maar uiteraard is ook iedereen uit het land van harte 
welkom! 
In de bijlage vinden jullie de uitnodiging! 
 

De cursus Krachtenspel van 2, 3 en 4 november is praktisch vol, we zijn al een reservelijst aan 

het maken voor een volgende cursus.  
Een enkel plekje is er nog vrij, dus moet je hem nog volgen? (Verplicht als je de Zichtverbrederscurus 
geeft!) Laat het even weten…dan kun je misschien nog meedoen, óf we zetten je op de lijst voor de 
volgende ronde. 
 

De cursus Terugkeer naar Innerlijk Afrika hebben we na overleg verplaatst naar het 

voorjaar, nl. ma. 11 en di. 12 februari. 
Deze prachtige cursus staat open voor iedereen, ook voor niet-kinesiologen, dus weet je iemand of 
ben je zelf geïnteresseerd? Geef het door! 
Informatie over de inhoud vind je hier (scroll naar beneden, en daar vind je ook een link met verdere 
info) 
Zet het in je maagdelijke nieuwe agenda van 2019  en doe mee…;-)) 
 

Tenslotte wil ik jullie er nog een keer aan herinneren dat je de cursussen die je geeft, kunt laten 
vermelden op onze www.zichtverbreders.nl site!  

Misschien hebben jullie voor het nieuwe seizoen de cursus Kunst van het Spiertesten, Woordblind of 
Leefblind ingepland? Ik hoor het graag, dan zet ik ze erop! 
 
Heel veel succes met alles en tot de volgende nieuwsbrief! 
(Mocht je deze niet meer willen ontvangen, stuur me ajb een reply) 
 
Hartelijke groet, mede namens Coby< 
Els 

http://zichtverbreders.nl/zichtverbreders.html
http://www.zichtverbreders.nl/
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