
Beste Zichtverbreders, 
Hierbij stuur ik jullie de 4e editie van het Zichtverbredersnieuws. 
 

We staan aan de vooravond van de Update Zichtverbreders, van volgende week dinsdag 13 

en woensdag 14 juni. Coby en ik zijn er helemaal klaar voor en hebben er reuze zin in! 
Het is niet zo’n grote groep, dus, mocht je nog zin en tijd hebben, je kunt je tot zaterdag nog 

inschrijven! We gaan naar de prachtige locatie van Frieda en Gerrit Rieks, de Watertoren in Lutten. 

Kijk op de website www.zichtverbreders.nl voor meer informatie. 

De BvK heeft een lijst samengesteld van geüpdate instructeurs van diverse kinesiologische 
stromingen en ook de Zichtverbredersroute wordt binnenkort toegevoegd en op de website 

geplaatst onder ‘zoek een cursus’. 

Dat betekent dat de cursussen die zijn gevolgd bij deze instructeurs worden erkend als 
nascholing door de BvK, maar ook door de LVNG en de VNT!  

Een prachtige manier om onze doelgroep uit te breiden! 
 

Ook de inschrijvingen voor het Krachtenspel van 10 t/m 13 oktober lopen rustig aan 

binnen. Heb je dit onderdeel van de Zichtverbredersroute nog niet gevolgd of ken je nog mensen die 
interesse hebben in dit fascinerende gebeuren, meld je aan, of breng ze mee! Het is niet nodig om te 
kunnen spiertesten; deze kennis is voor iedereen die met mensen werkt of geïnteresseerd is in 
mensen een must! 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd: stuur je geplande cursusdata in, dan zet ik ze 

op onze website Zichtverbreders.nl! 
Als je wilt, en je weet hoe het werkt, deel een bericht op Facebook, om ons verspreidingsgebied te 
vergroten…! Ook als mensen toe willen treden tot onze facebook groep, dan kan dat, laat ze zich 
aanmelden. 
 

Het boekje Blij met stress van Coby is inmiddels op veel websites te vinden ter download, er 

komen enthousiaste verhalen over! Mocht je leuke ervaringen of verhalen horen, stuur ze in, dan 
kunnen we het delen met elkaar! 
 

De voorraad cursusboeken slinkt langzaam maar zeker, vooral van het cursusboek Zicht op 
Leefblind is het einde bijna in zicht … 

Coby en ik hebben besproken dat er een nieuwe druk mag komen, liefst uitgebreid met nieuwe 

informatie, kinesiologie is immers een dynamisch gebeuren! 
Lijkt het je leuk om hieraan een bijdrage te leveren en hierover met ons mee te denken, stuur me 
even een berichtje, dan krijg je een uitnodiging. 
Mocht je de cursus Zicht op Woordblind of Leefblind willen geven en je hebt cursusboeken nodig, 

dan kun je die via een mail aan Inge van der Zwan bestellen. (inge@praktijkfeeling.nl)  

Deze cursusboeken zijn  niet vrij te koop via de Welkin-website, maar worden uitsluitend aan jullie 
als instructeurs aangeboden als cursusmateriaal. 
Certificaten kun je ook via Inge bestellen of via een mailtje aan mij. 
 

En tot slot: heb je cursisten die het leuk lijkt om Zichtverbreder te worden? Laat ze zich aanmelden, 
dan plannen we een Zichtverbrederscursus. 
Ook bestaat de mogelijkheid om een cursus Leefblind 3 in te plannen (de breicursus!) Laat even 
weten als je interesse hebt, bij voldoende aanmeldingen zullen we een datum vastleggen! 
 

http://www.zichtverbreders.nl/
mailto:inge@praktijkfeeling.nl


Rest mij jullie een prachtige en relaxte zomer te wensen met veel mooi weer en hopelijk tot 

snel ziens! 
 
Met hartelijke groet, mede namens Coby, 
Els 
PS Ken je mensen die niet op deze lijst staan, maar er wel op horen, of wil je geen 
Zichtverbredersnieuws meer ontvangen, laat het me dan even weten! 

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

http://www.touch4els.nl/

