
Hallo allemaal, 
 

Hierbij de laatste stand van zaken rondom de Zichtverbreders. 
 
Velen van jullie hebben gereageerd op de vorige mail en hebben we een mooi aantal aanmeldingen 
ontvangen voor de Update Zichtverbreders van 15 en 16 maart. Helaas hebben we deze moeten 
cancellen i.v.m. ziekte van Coby. 
Zij heeft een zware griep met complicaties en er is veel tijd nodig om helemaal te herstellen. Gelukkig 
gaat het nu weer iets beter met haar, maar ze ligt nog in het ziekenhuis. 
(Op verzoek van de familie liever geen telefoontjes, maar energie of een kaartje sturen is natuurlijk 
van harte welkom!) 
 
Ook is op dit moment nog niet zeker of het Krachtenspel wel door kan gaan. Zodra er meer 
duidelijkheid is, horen jullie er van en/of plannen we nieuwe data in!  
 

Er is druk gewerkt aan een website! Inmiddels staat de website online:  www.zichtverbreders.nl  

Neem snel een kijkje en ik hoor graag jullie feedback! 
Om de website te illustreren hebben we o.a. gebruik gemaakt van foto’s die in het verleden in de 
cursussen zijn gemaakt; heb je bezwaar tegen gebruik ervan op deze website, laat het svp weten!  
Mocht je zelf nog leuke foto’s hebben die we kunnen gebruiken, stuur ze door. Wie weet kunnen we 
ze nog gebruiken op de website! 
Naast informatie en achtergronden over de Zichtverbreders(route), staat er ook een cursuskalender 
op. 
De bedoeling is dat jullie als (geüpdate) Zichtverbreders je cursussen kostenloos mogen 
aankondigen! Dus stuur de data naar mij (touch4els@hetnet.nl) en ik zet ze op de site. 
 

Ook heb ik een groep gemaakt op Facebook. Een openbare groep, toegankelijk voor 
iedereen, zodat onze cursussen en de informatie goed kan worden gevonden. 
De lijst van leden is natuurlijk nog lang niet compleet, graag jullie hulp daarbij! 
 
 

Nieuws vanuit de BvK: de Zichtverbrederscursussen die door erkende (dus geüpdate) instructeurs 
worden gegeven, worden door de BvK én de LVNG en mogelijk in de nabije toekomst ook door de 
VNT erkend als nascholing!  
Dit vergroot de mogelijkheid om je cursussen aan een grotere groep kinesiologen aan te bieden, 
zonder dat deze cursussen speciaal moeten worden geaccrediteerd! 
Dat betekent van onze kant dan wel de verplichting om de lijst erkende geüpdate instructeurs 
actueel te houden! 
 
In onze vorige nieuwsbrief kondigden we aan elk jaar een update te verzorgen, hopelijk kunnen jullie 
begrijpen dat we dit alleen kunnen waarmaken wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.  
Gaat de update onverhoopt niet door, dan kun je met de eerstvolgende ronde meedoen zonder je 
erkenning te verliezen. Overleg is natuurlijk altijd mogelijk! 
 
Dan is er nog leuk nieuws: 
Het boekje ‘Blij met stress’ van Coby is weliswaar als Ankertje niet meer te krijgen, maar het wordt 
op dit moment in pdf én in epub omgezet, en het komt dus binnenkort weer ter beschikking. Zodra 
het klaar is, krijgen jullie bericht!  
 
Met hartelijke groet, 
Els 

http://www.zichtverbreders.nl/
mailto:touch4els@hetnet.nl


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

http://www.touch4els.nl/

