Bekijk de webversie

Zichtverbredersnieuws 15
Beste lezers,
Van harte welkom bij het Zichtverbredersnieuws, in een
nieuw jasje gestoken!
We hebben weer wat nieuwtjes die we graag met jullie
willen delen.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven
deze te willen ontvangen, of omdat je in het verleden aan
Zichtverbredersactiviteiten hebt deelgenomen. Wil je geen
mail meer ontvangen, dan kun je je onderaan deze
nieuwsbrief uitschrijven!

Met ingang van 1 februari zijn de artikelen
van Coby, de essences, de boekjes etc, in
de nieuwe webshop te bestellen.
Met dank aan Welkin die de afgelopen
jaren op de winkel heeft gepast!
Om de opening te vieren krijg je de hele
maand februari 10% korting op bijna alle
artikelen! Heb je speciale vragen of
wensen, stuur dan een mail

Update Zichtverbreders
Op zondag 15 en maandag 16 maart vindt de driejaarlijkse
Zichtverbreders Update plaats. Geef je snel op! Wil je
meedoen, maar heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Of
wil je wel, maar kun je niet of kun je wel, maar wil je niet?
Stuur svp een email!
Het worden weer inspirerende dagen waarin we o.a het
(concept) nieuwe Leefblindboek presenteren en jullie
feedback daarin nog willen verwerken.
Ook willen we met jullie van gedachten wisselen over de
toekomst van de Zichtverbredersroute.
Heb je cursisten die ook Zichtverbreder willen worden, laat
ze zich melden, dan kunnen we weer een
instructeurscursus organiseren!

Cursusdata

Ben je geüpdated Zichtverbreder, geef
dan je cursusdata door zodat ze op de
website kunnen worden geplaatst. Omdat
Touch for Health onderdeel uitmaakt van
de Zichtverbredersroute, mag je vanaf nu
ook je Touchcursussen aanmelden voor op
de cursusagenda!

Nieuw geplande cursussen:
Op onze website vind je de door de Zichtverbreders
geplande cursussen.
Daarnaast zijn de volgende cursussen gepland die door
Coby Schasfoort en mij samen worden gegeven:
Krachtenspel van 18 t/m 20 april, hiervoor hoef je niet te
kunnen spiertesten!
Leefblind 3 van 15 t/m 17 mei, kan worden gevolgd na
Zicht op Leefblind 2
Terugkeer naar innerlijk Afrika op 27 en 28 november. Ook
voor deze cursus hoef je niet te kunnen spiertesten!
Kijk hieronder voor informatie:
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Op de geboortedag van Ton, op 4
december, heeft Coby een heel bijzonder
houten boek gepresenteerd: "In
Paradisum, 52 Hemelse gerechten". Dit
bijzondere 17,5 meter lange (!) kookboek
bevat 52 prachtige aquarellen met
bijpassende recepten en is ook in een
beperkte oplage van 50 exemplaren op
karton gedrukt. Hiervan is nog een klein
aantal beschikbaar. Wil je in bezit komen van dit mooie 'collectors
item'? Stuur Coby dan een mail voor meer informatie.
Dat was het weer voor deze keer!
Weet je nog belngstellenden voor deze nieuwsbrief? Stuur
hem gerust door!
Keep in Touch, hartelijke groet, mede namens Coby,
Els!
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je
hier onder uitschrijven.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@zichtverbreders.nl toe aan uw adresboek.

