
Hallo Zichtverbreders! 
 
Hierbij sturen jullie de 8e editie van het Zichtverbredersnieuws. 
We komen al weer bijna aan het einde van het cursusseizoen, en aan de zomerstop.  
Toch willen we jullie voor die tijd nog wat berichten: 
 

Cursussen: 
▪ De cursus Krachtenspel die op 1, 2 en 3 juni was gepland, gaat helaas niet door. Er zijn te 

weinig aanmeldingen, maar wel vraag naar een andere datum.  

Die is er: we hebben de cursus Krachtenspel gepland op vrijdag 2, zaterdag 3 en 
zondag 4 november.  
Misschien heb je zin om mee te doen, en schikken deze data je? Of heb je hem al gevolgd, 
maar weet je nog wel  iemand die zou willen…? (cursisten, partner, vrienden; je hoeft niet te 
kunnen spiertesten!) 

Of wil je deze prachtige cursus nog eens (met korting!) herhalen? Laat het ons weten! 
De kosten voor deze cursus bedragen € 350,- incl cursusmateriaal, excl 
verblijfskosten en maaltijden. 
(Er zijn voldoende B&B’s en hotels in de buurt, of overnachten in Landal Aelderholt is 
in het naseizoen ook heel betaalbaar!) 
De cursuslocatie: Mits de groepsgrootte het toelaat: bij Coby thuis, Bosweg 4, 
Witteveen 
Kijk nog even in Zichtverbredersnieuws 7 voor het aanbod om gratis Krachtenspelen 
te ontvangen! 

▪ Reminder: Van 17 t/m 20 september is er een nieuwe Zichtverbrederscursus 

gepland, zodat er meer instructeurs komen die deze prachtige methode kunnen doorgeven! 
Er heeft zich al een aantal mensen opgegeven, maar het groepje is nog wel wat klein. 
Weet je of vermoed je dat jouw cursisten ook wel Zichtverbreder willen worden, stuur ze aub 
de informatie door of laat ze met mij contact opnemen!  
Hier kun je/kunnen zij meer informatie vinden over de inhoud van deze 4 daagse cursus! 
Informatie over locatie en kosten volgt. 

▪ De cursus Terugkeer naar Innerlijk Afrika is op  ma. 1 en di. 2 oktober. 

Deze prachtige cursus van en door Coby wordt maar zelden gegeven en staat open voor 
iedereen, ook voor niet-kinesiologen, dus weet je iemand of ben je zelf geïnteresseerd? Geef 
je op!   

Hier vind je meer informatie over de inhoud  
Locatie Witteveen,  
Kosten € 200,- excl verblijfskosten en maaltijden  

▪ Update Zichtverbreders: 
Op 6 maart heeft de update Zichtverbreders plaatsgevonden, met een klein maar fijn 
groepje, er is veel van en met elkaar geleerd!  

Zoals aangekondigd willen we de volgende Update plannen voor alle Zichtverbreders, in 

het voorjaar 2020, op zo. 15 en ma. 16 maart 2020. Het is nog erg ver weg, maar 

reserveer deze data! 
 

Website: 

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


De cursusagenda op onze website www.zichtverbreders.nl is nog akelig leeg!  
Stuur svp je cursusdata aan mij door, dan zet ik ze op de site met een link naar jouw geplande cursus! 
 

AVG :  

Zoals jullie weten is na 25 mei de Europese AVG (privacywet) van kracht. 
Daarom heb ik op de website een Privacydocumen toegevoegd.  

Jullie ontvangen deze nieuwsbrief omdat je in het verleden cursus(sen) uit de Zichtverbredersroute 
hebt gevolgd. Uit hoofde daarvan houden wij jullie op de hoogte van de actualiteiten. 
Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, laat me dit dan aub weten, dan haal ik je van 
de lijst! 
Foto’s van sfeerimpressies mogen worden getoond op de website. Wanneer je er herkenbaar 
opstaat, en je wilt dit niet, laat het me weten, dan verwijder ik deze foto direct. 
De foto-albums van recente cursussen heb ik helaas moeten verwijderen. 
 

Emailadres Coby 
Coby heeft een nieuw emailadres : cobyschasfoort@gmail.com  
 

Vragen/wensen? 
Hebben jullie nog vragen en/of wensen over te plannen cursussen, oefengelegenheden, e.d. stuur 
een mail! 
 
Rest ons jullie een prachtig voorjaar en een mooie zomer te wensen! 
 
Met hartelijke groet, mede namens Coby, 
Els 

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