
Beste Zichtverbreders, 
Hierbij stuur ik jullie de 5e editie van het Zichtverbredersnieuws, door allerlei drukte wat later dan 
gepland, maar toch… 
 

De vorige nieuwsbrief was in juni, en inmiddels is zowel de Update Zichtverbreders als ook 

het Krachtenspel geweest, op de prachtige locatie van Frieda en Gerrit Rieks : De 
Watertoren in Lutten. 

Kijk maar eens op de website www.zichtverbreders.nl, er zijn naast wat losse foto’s ook 2 foto-
impressies opgenomen van beide cursussen (eentje vind je onderaan de Zichtverbrederspagina, (met 
dank aan Inge van der Zwan!) en de andere onderaan de pagina Krachtenspel! 
Het waren geweldige dagen, waar we met veel genoegen op terugkijken! 
 

Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, plannen we een nieuwe Zichtverbreders Update 
datum in voor 2018! Wie doet er mee? (Eens in de 3 jaar wordt je geacht te updaten, zie 

nieuwsbrief 1)  
Stuur me even een mail en wanneer er voldoende deelnemers zijn, leggen we de cursusdata vast. 

Ook staan er een paar mensen te springen om Zichtverbreder te worden, dus als jullie ook 

nog gegadigden weten, laat ze zich aanmelden, dan kunnen we ook hiermee aan de slag! 

Coby heeft de smaak weer te pakken van het lesgeven: we hebben op veler verzoek 2 nieuwe 
cursussen gepland: 

- De cursus Zicht op Leefblind 3, oftewel de ‘breicursus’. Deze is 3 dagen, en wordt 

gegeven op ma. 22, di.23 en wo. 24 januari 2018. Interesse? Stuur me een mail. 

- Verder gaat Coby op veler verzoek nog een keer de cursus Terugkeer naar innerlijk 
Afrika geven, bij haar thuis, op ma. 5 en di. 6 maart.  

Coby neemt ons in deze prachtige cursus mee op de bijzondere reis van het Midden (het 
hart, het Afrika van onze oorsprong), naar het Zuiden van onze dromen, door naar het 
Westen van onze onbezonnenheid en expansiedrang, naar het Noorden van ons gezonde 
verstand, via het Oosten van zelfrealisatie en verlichting, terug naar het Zuiden en Midden 

voor een nieuwe cyclus…Min. 6 en max. 10 deelnemers, dus geef je tijdig op als je 
interesse hebt! 

 
Tijdens de Update Zichtverbreders van juni jl. hebben we samen een avond gespard, gespeeld met 
het Krachtenspel en ideeën opgedaan om het prachtige Zichtverbredersmateriaal levend te houden 
en verder door te geven. 
Velen van jullie zijn enthousiast en willen er een bijdrage aan leveren. 

Naast fysieke inspanningen is er ook financiële ondersteuning nodig: De website moet draaien, 

de boeken moeten opnieuw worden uitgegeven (daarover dadelijk meer) en het is 

fijn als we de kosten daarvoor wat kunnen delen en spreiden. 

Het voorstel kwam dan ook om een financiële bijdrage te vragen van € 50,- per kalenderjaar, 

o.a. in ruil voor vermelding van je cursussen op de website.  
Mijn voorstel is om m.i.v. 1 januari 2018 dit bij de erkende geüpdate instructeurs in rekening te 
brengen. Hopelijk hebben jullie daar begrip voor.  

Op de website van de BvK onder erkende, geüpdate instructeurs, staat een lijst met (tot nu 

toe) geüpdate Zichtverbreders/instructeurs. Geef je nog les, ben of wil je geüpdate zijn, maar sta je 
nog niet op de lijst,  laat me even weten! 
 

http://watertorenlutten.nl/
http://watertorenlutten.nl/
http://www.zichtverbreders.nl/
http://ki-net.nl/Zoek_een_cursus


De voorraad Leefblindboeken is bijna op, zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen 

lezen. 

Inge Burgerhof, Marjolein Boeren en ik gaan samen de boeken (eerst Leefblind, die gaan het 

hardst! En later ook Woordblind) inscannen, nieuwe foto’s maken en klaar maken voor 

heruitgave.  
Helaas is er geen digitale versie beschikbaar van deze boeken, de floppy’s waar e.e.a. op bewaard 
was, hebben helaas de info niet vast kunnen houden. Een reuzeklus, dat begrijp je! Het is dus fijn als 
er een onkostenvergoeding zoals bv. voor reiskosten kan worden gegeven. 

In overleg met Coby zullen er ook hier en daar wat aanvullingen of wijzigingen in de 
boeken komen. We houden jullie op de hoogte! 

 

Tot slot: heb je cursussen gepland, Kunst van het Spiertesten, Zicht op Woordblind of Leefblind? 

Geef even de data door en ik zet ze op de website! 
Binnenkort komen er op de website nog leuke filmpjes, links e.d. die te maken hebben met de 
Zichtverbredersroute. Heb je hiervoor nog  ideeën of tips, laat het ons weten! 
 
Met hartelijke groet, mede namens Coby, 
Els 
 
PS: Wil je geen Zichtverbredersnieuws meer ontvangen, stuur even een berichtje, dan haal ik je van de 
lijst! 
PPS: Ken je nog Zichtverbreders die niet op de lijst staan? Stuur deze mail gerust door, en ook graag 
even een berichtje aan mij! 
 
 

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

http://www.touch4els.nl/

