
Hallo Zichtverbreders, 
 
Vlak voor het einde van het jaar en de feestdagen c.q. Kerstvakantie, stuur ik jullie hierbij de laatste 
nieuwsbrief van dit jaar. 
 
2017 was vooral voor Coby en Ton een hectisch jaar: na de ernstige ziekte van Coby van het begin 
van het jaar, waar ze wonderwel heel goed bovenop kwam, overleed in oktober plotseling haar 
dierbare zus Riny… 
Een groot verlies, waarbij we haar veel sterkte wensen…! 
 
In 2017 is er een nieuwe impuls gegeven aan haar cursussen: de Update Zichtverbreders vond in juni 
plaats en het Krachtenspel in oktober. Zoals in de vorige nieuwsbrief al geschreven, waren dit hele 
fijne en inspirerende dagen! 
Voor 2018 is er ook al e.e.a. in voorbereiding: 

- Op 22, 23 en 24 januari (over 6 weken al!) staat Leefblind 3 gepland, de beroemde 

breicursus. 

Er zijn al wat aanmeldingen binnen, maar er is nog plaats!  
Wil je zelf meedoen, laat het weten! En wil je ook je cursisten die Leefblind 1 en 2 bij je 
hebben gevolgd er op attenderen? 
De cursus vindt plaats bij Coby thuis in Witteveen, bij max 10 deelnemers, bij meer 
deelnemers zoeken we een ander oplossing. 
Voor informatie en inhoud, kijk op de zichtverbrederswebsite (scroll naar beneden) 
De kosten bedragen € 300,- incl BTW, lesmateriaal en lunch. 

- Ook de cursus Terugkeer naar Innerlijk Afrika staat gepland, voor ma. 5 en di. 6 

maart.  
Heb je interesse, wil je informatie of wil je je aanmelden, stuur ook dan even een mail. 
Hiervoor kan iedereen die kan spiertesten meedoen! 

- De Update voor Zichtverbreders voor 2018 is nog niet gepland; voor degenen die 

komend jaar moeten updaten, (eens in de 3 jaar verplicht!) kunnen we een gezamenlijke 
datum zoeken (2 dagen) 
Van een aantal van jullie heb ik al een aanmelding gezien, maar nog niet voor allemaal.  
Graag even een berichtje dan maken we een datumprikker aan! 

- En misschien zijn er in jullie cursistenbestand wel mensen die ook 

graag  Zichtverbreder/instructeur willen worden?  

Ook daarvoor staan al een paar mensen ‘in de wacht’….Wil je je cursisten attenderen op die 
mogelijkheid, dan kan ook dat binnenkort worden geregeld! 

 

Aan het inscannen van het Leefblindboek wordt gewerkt, de voorraad slinkt, dus we hopen dit in 
2018 tot een goed einde te brengen! 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd hebben we in de Zichtverbredersupdate van juni 

afgesproken om een financiële buffer te maken voor de extra kosten die het met zich mee brengt 
om de website draaiende te houden, de boeken te herzien en een kleine reis- en 
onkostenvergoeding voor vrijwilligers toe te kunnen kennen. 
Daarom krijgen de geüpdate instructeurs een dezer dagen een factuur met het verzoek een 

bijdrage van € 50,- te voldoen om de prachtige Zichtverbredersmethode levend te houden. 
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Uiteraard worden je cursussen vermeld op de Zichtverbrederswebsite! (Geef je data door, het 

lijstje is nog akelig leeg…!) 
 
Voor degenen die geen les meer geven en/of niet meer zijn geüpdate: een vrijwillige bijdrage is 
natuurlijk ook van harte welkom! Laat me het even weten, en ik stuur je de (bank)gegevens! 
 

Tenslotte: heb je wensen, suggesties, feedback, ideeën etc. etc.? Wij horen het graag! 

 
Rest mij jullie allemaal gezellige Kerstdagen te wensen en een fantastisch gezond, gelukkig en 
succesvol 2018! 
 
Met hartelijke groet, 
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! 

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