
Beste Zichtverbreders, 
 
Hierbij stuur ik jullie het laatste nieuws rondom cursusdata en wat er nog meer speelt… 
 
Ik heb afgelopen maandag overleg gehad met Coby.  
Zij knapt gelukkig heel goed op na de pittige crisis die ze heeft doorstaan en we hebben samen een 
nieuwe reeks cursusdata gepland! 

De Update Zichtverbreders wordt nog voor de zomervakantie gegeven, en wel op dinsdag 13 en 
woensdag 14 juni a.s. in de Watertoren in Lutten bij Frieda en Gerrit Rieks. 

Degenen die zich voor de vorige data hadden opgegeven, hebben hier al bericht over gehad, maar 
wie weet zijn er nog mensen onder jullie die vorige keer verhinderd waren en nu wel mee kunnen 
doen…? 
Op www.zichtverbreders.nl vind je op Home onderaan bij Cursusdata de verdere details. (klik op de 
link) 
 

Ook hebben we nieuwe data gepland voor het Krachtenspel: van di. 10 t/m vr. 13 oktober 2017. 
Ook hier voor vind je de details op de website. 
Geef je op en neem eventueel geïnteresseerden mee! Hoe meer zielen hoe meer vreugd (en hoe 
meer ‘lesmateriaal’…! )Voor deze cursus hoef je niet te kunnen spiertesten!) Minimum aantal 
deelnemers is 10 en max 20, vol is vol! 
 
Hebben jullie allemaal onze nieuwe website gezien www.zichtverbreders.nl ? 

Geef je cursusdata door aan mij en ik zet ze er bij! 
Tips, suggesties, feedback? Ik hoor het graag! 

Ook voor het bestellen van de nieuwe certificaten kun je me even een mail sturen, dan stuur ik ze 
op! 
 

A.s. zondag 7 april is de Jaardag voor kinesiologie, georganiseerd door de BvK, i.s.m. LVNG en VNT. 
(Zie voor programma http://ki-net.nl/Dag_van_de_Kinesiologie_2017)  
Ook onze Coby zal (kort) acte de présence geven! 

O.a. om het boekje ‘Blij met stress’ in digitale vorm te presenteren. Coby biedt het aan alle 
kinesiologen en hun cliënten aan, een fantastisch gebaar en geweldige P.R.! 

De bedoeling is dat dit voor iedereen beschikbaar komt als gratis download. 

Ook op onze site www.zichtverbreders.nl kan het binnenkort worden gedownload en naar hartenlust 
gedeeld!  
 
Ik hoop jullie allemaal binnenkort weer ergens te ontmoeten; veel succes en plezier bij het 
uitoefenen van ons mooie vak! 
 
Met hartelijke groet, 
Els 

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

http://www.zichtverbreders.nl/
http://www.zichtverbreders.nl/
http://ki-net.nl/Dag_van_de_Kinesiologie_2017
http://www.zichtverbreders.nl/
http://www.touch4els.nl/

