
Beste Zichtverbreders en andere geïnteresseerden, 
 

Hierbij sturen we jullie een korte extra Nieuwsbrief, met wat actuele nieuwtjes: 

 
In de vorige Nieuwsbrief kondigden we het al aan en inmiddels hebben we ook een datum gepland: 

Er komt een feest c.q. energiedag aan t.e.v. het 80e levensjaar van Coby. 

Velen van jullie hebben het wellicht al meegekregen via Facebook of via onze website 

www.zichtverbreders.nl, maar hier komt ie: 

Op zondag 26 mei vieren we bij en met Coby de Levensenergiedag! 

Tijd: van 11.00 uur tot een uur of 18.00 uur 

Locatie: in de achtertuin van Coby, Bosweg 4 in Witteveen 

Kosten: € 50,- incl. alle activiteiten, lunch, koffie en thee 

Wil je erbij zijn? Meld je dan via de mail aan bij Els 

Programma: Op 24 maart gaan we verder in overleg om het programma vast te stellen. Wil je 

meedoen met de organisatie? Heb je ideeën voor het programma? Laat het ons weten. 

Begin april hopen we op onze website het programma te laten zien. 

Hatelijk welkom en Hoort zegt het voort!  

 
De website www.zichtverbreders.nl is verder uitgebreid met meer pagina’s, zodat alle 

activiteiten goed vindbaar zijn. 

Ook heb ik een begin gemaakt met de nieuwe pagina Links en Artikelen.  

Heb je leuke informatie die je wil delen met je collega’s, links naar Youtubefilmpjes of leuke websites, 

of artikelen die te maken hebben met ons mooie materiaal? Mail me, dan zet ik het online! 

Hiermee maken we onze website ook aantrekkelijker voor cursisten en andere bezoekers! 

 

Cursussen: 
De cursus Leefblind 3 die eind maart gepland was, wordt uitgesteld naar het najaar, binnenkort 

plannen we een nieuwe datum! 

Het Krachtenspel van 14, 15 en 16 juni gaat zeker door, er zijn nog een paar plaatsen, dus: ben je 
of weet je geïnteresseerden? We horen het graag!  
 

Cursusdata voor de website? 
Heb je cursussen gepland, of oefendagen met het Zichtverbredersmateriaal? Mail me, dan zet ik het 
op de site! 

Dit was het weer even voor nu, 
Hartelijke groet en hopelijk tot 26 mei! 
 
Els, mede namens Coby 

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