Hallo Zichtverbreders,
De zomervakantie is nog niet voorbij en ook is het nieuwe cursusseizoen nog niet gestart, maar toch
willen we jullie even mailen met een verzoek en met informatie…
▪

Reminder 1:

Van 17 t/m 20 september is er een nieuwe Zichtverbrederscursus gepland. Fijn als
er meer instructeurs komen die deze prachtige methode kunnen doorgeven!
Er heeft zich al een aantal mensen opgegeven, en de cursus gaat zeker door, maar er is nog
plaats!
Denk 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 vind je hier.
Ben je zelf instructeur, en wil je zelf deze cursus nog eens herhalen, en nog eens van Coby
leskrijgen, dan bieden wij je een aantrekkelijke korting van 50% aan op het lesgeld

▪

Reminder 2:
De cursus Krachtenspel is gepland op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 november.
Deze cursus gaat ook door, maar ook hier is nog plaats! Heb je deze cursus nog niet gevolgd
(Hij is verplicht voor Zichtverbreders!) of weet je nog wel iemand die mee zou willen doen…?
(cursisten, partner, vrienden; je hoeft niet te kunnen spiertesten!) of wil je deze prachtige
cursus zelf nog eens (met 50% korting!) herhalen? Laat het ons weten!

Hier vind je informatie over de inhoud van de cursus en hier meer details over
locatie, tijden en kosten.
Kijk ook nog even in Zichtverbredersnieuws 7 voor het aanbod om gratis
Krachtenspelen te ontvangen!
▪

Zoals in vorige nieuwsbrieven al is vermeld, kunnen jullie je cursussen gratis vermelden op
onze zichtverbrederssite www.zichtverbreders.nl
Helaas heb ik nog geen data ontvangen van jullie. Dat kan betekenen dat er geen cursussen
gepland zijn, óf dat jullie er niet aan hebben gedacht om je data even aan mij te mailen…;-)
Dus: ik zie jullie cursusdata graag tegemoet!

Geniet van de (na) zomer en tot snel weer eens!
Met hartelijke groet,
Mede namens Coby,
Els

Els Jansen
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