
Beste Zichtverbreders en andere geïnteresseerden,  
 
Hierbij sturen we jullie een korte Nieuwsbrief, vooruitlopend op het 
nieuwe cursusseizoen. 
 
Zoals jullie inmiddels wel zullen hebben vernomen, is op 24 mei Ton 

Schasfoort overleden. Een verdrietige, toch nog onverwachte 

gebeurtenis. 

We herinneren hem als een liefdevol, betrokken en warm mens met 

een zeer brede belangstelling, die in het hoekje bij de kachel stil 

aanwezig was. Zijn pretoogjes en gevoel voor humor blijven een 

warme herinnering…! 

Coby wensen we veel sterkte bij het zoeken naar een nieuw ritme 

zonder haar geliefde levenspartner! 

 

Coby is overweldigd en heel blij met de vele medelevende reacties en stuurt jullie hierbij een 

persoonlijk berichtje: 

 



 

Het overlijden van Ton betekende uiteraard dat de Levensenergiedag van die zondag erna niet 

door kon gaan. 

In overleg met Coby is deze dag verplaatst naar zondag 22 september.  

Het programma is hetzelfde gebleven, alle sprekers en organisatoren doen weer mee! 

 

Velen van jullie hebben zich al opgegeven; ben je er nog niet aan toe gekomen? Het kan nog tot 

volgende week!  

Weet je nog geïnteresseerden, cursisten, familie of vrienden? Breng ze mee!  

We vieren samen de kinesiologie en het feit dat Coby in januari komend jaar 80 wordt…. 

Op onze website vind je verdere informatie en een aanmeldingsformulier  

Het wordt een dag vol verrassingen, waarin Coby o.a. een nieuwe heel bijzondere remedie zal 

presenteren met bijpassende testprocedure. 

Hartelijk welkom en Hoort zegt het voort!  

 
Binnenkort melden wij ons weer met de aankondiging van nieuwe cursusdata van Zicht op Leefblind 
3, Krachtenspel en Terugkeer naar Innerlijk Afrika. 
En heb je cursisten die graag Zichtverbreder willen worden? Laat het weten, dan plannen we ook 
daarvoor een datum! 
 

Voor de Zichtverbreders, zet in de agenda: De eerstvolgende Zichtverbreders Upate is gepland 

op zo. 15 en maandag 16 maart 2020, hopelijk komen jullie allemaal en worden er weer volop 
cursussen Woord- en Leefblind gegeven! 
 

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 even voor nu, 
Hartelijke groet en hopelijk tot 22 september! 
 
Els, mede namens Coby 

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

https://zichtverbreders.nl/levensenergiedag-2019.html
http://www.touch4els.nl/

