
Hallo Zichtverbreders, 
 

Hierbij sturen wij jullie Zichtverbredersnieuwsbrief 11 met de laatste nieuwtjes. 

 
- In september hadden we een geslaagde Zichtverbrederscursus met als resultaat 6 nieuwe 

collega-Zichtverbreders! Welkom en veel succes bij de verspreiding van dit moois;-) 
Op de website staat een kleine sfeerimpressie! 

- Zoals vorige keer aangekondigd, is op 9 oktober in de Watertoren in Lutten een 

inspiratiebijeenkomst georganiseerd om de Zichtverbredersroute in noord Nederland 

een nieuwe impuls te geven. 
Er was een mooi programma, een gezellig samenzijn en de geboorte van een essence “het 
Vernieuwingselixer”. Deze is tot stand gekomen door aan het water van het Zandmeer achter 
Coby’s huis, alle goede wensen en intenties toe te voegen van de deelnemers o.a. voor de 
nieuwe cursusplek, de Watertoren. Kijk maar eens op de website voor een foto impressie! Je 
kunt hier ook een link vinden met de geplande data in 2019. 

- Aankomend weekend geven Coby en ik de cursus Krachtenspel. De groep is met 12 

deelnemers vol. We hebben er heel veel zin in! 
Omdat er meer belangstelling was en ook nog niet alle Zichtverbreders onder jullie deze 
(verplichte)  cursus hebben gevolg, zijn er al nieuwe data gepland voor komend voorjaar: 

Op vrijdag 14, za. 15 en zo. 16 juni is de volgende gelegenheid om het 

Krachtenspel te volgen! (Noteer het vast in je agenda, en geef je op!) 

- Welkin Webshop: Marjolein Boeren en Annabelle Rijntjes beheren de webshop. 

We hebben ervoor gekozen om de woord- en leefblindboeken niet langer vrij te 

koop aan te bieden via de Welkin webshop, maar uitsluitend beschikbaar te stellen voor 
Zichtverbredersinstructeurs.  
De distributie gaat wel via Welkin. Om het cursusmateriaal te bestellen, kun je vanaf nu een 
mail sturen naar webshop@welkin.nl  
Voor het boek Zicht op Woordblind én een certificaat, betaal je € 19,95 incl. BTW.  
Voor de cursus  Zicht op Leefblind 1 en 2 bestel je een Leefblindboek en daarbij krijg je 
tevens een certificaat voor Leefblind I en II, een gelamineerde protocollen kaart en de 
kleurenkaartjes van Lüsher. De kosten hiervoor zijn € 30,95 incl. BTW.  
Ook voor bestelling van esssences (de voorraad is weer aangevuld!), Woordblindposters etc. 
kun je bij de Welkin webwinkel terecht. 
Alles is exclusief verzendkosten, deze hangen af van de grootte van de bestelling. 
Mocht je nog cursusboeken hebben en alleen certificaten willen bestellen, dan kan dat ook 
rechtstreeks bij mij (Els) 

- In vorige nieuwsbrieven hebben we de mogelijkheid geboden om gratis 
Krachtenspelen te bestellen voor bijvoorbeeld lezingen of infobijeenkomsten of als 

cadeau. 
Deze mogelijkheid bestaat nog steeds! Ben je hierin geïnteresseerd, stuur een mail aan 
webshop@welkin.nl en ze sturen het gewenste aantal Krachtenspelen tegen betaling van 
verzendkosten op. 

Als ‘tegenprestatie’ is het fijn als je reclame maakt voor de cursus Krachtenspel, bv van 14 
t/m 16 juni 2019! 
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- In de vorige Nieuwsbrief schreven we al dat De cursus Terugkeer naar Innerlijk 
Afrika plaatsvindt op ma. 11 en di. 12 februari. Inmiddels hebben we al zoveel 

aanmeldingen dat het in elk geval doorgaat! 
Er zijn nog een paar plaatsen! Deze prachtige cursus staat open voor iedereen, ook voor niet-
kinesiologen, dus weet je iemand of ben je zelf geïnteresseerd? Geef het door of geef je op! 
Informatie over de inhoud vind je hier (scroll naar beneden, en daar vind je ook een link met 
verdere info) 

- We hebben de smaak te pakken: ook de cursus Leefblind 3 is weer gepland, en wel 

op vr. 22, za. 23 en zo. 24 maart. Deze zeer inspirerende breicursus móet je gedaan 
hebben…! 
Degenen die al eens mee deden kunnen er over mee praten. Info vind je hier.  

- Tenslotte, mocht je ze gepland hebben:  laat je Zichtverbrederscursussen vermelden op 

onze www.zichtverbreders.nl site! Stuur me daartoe even een mail, dan zet ik ze er op! 

 

Heel veel succes met alles en tot de volgende nieuwsbrief!  

 

Hartelijke groet, mede namens Coby, 

Els 

(Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuur me ajb een berichtje) 

 
Els Jansen 
Kerkallee 29/31 – 6882 AL Velp – 026 361 8839 – www.touch4els.nl 
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