Bekijk de webversie

Zichtverbredersnieuws 16
Beste lezers,
Van harte welkom bij het Zichtverbredersnieuws, al weer de 16e editie.
We hebben een roerig voorjaar achter de rug, waarin veel activiteiten helaas
zijn vervallen vanwege de coronacrisis. Hopelijk kunnen we in het najaar
weer volop van start!
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!

Het nieuwe Zichtverbredersboek is uit!

Met veel trots presenteren we het nieuwe cursusboek
Zicht op Leefblind, de opvolger van het vertrouwde
vierkante zwartwit boek. (Hiervan is nog een enkel
exemplaar te krijgen in de webwinkel en dan zijn ze
op!)
De nieuwe versie is uitgebreid en gemoderniseerd.
Natuurlijk staat de tekst van Coby er nog helemaal in,
maar het is overzichtelijker geworden, m.n. het
werkboek is uitgebreid met heldere kleurenfoto's,
uitgebreidere beschrijvingen van de
correctietechnieken en één deel bestaat uit
testprocedures. Ook het testschema is vernieuwd! Kijk
gerust eens in de webshop!

Update Zichtverbreders

Onze geplande Zichtverbredersupdate
kon helaas niet doorgaan i.v.m. de
coronacrisis. Ook de uitgestelde data, half
mei ,moesten we annuleren. Daarvoor in
de plaats hebben we via Zoom een aantal
van jullie gesproken. Het was fijn om
elkaar even te zien, ook al was het op
afstand! In het najaar organiseren we nog
eens een dergelijke bijeenkomst.
De Update Zichtverbreders zelf vindt
voortaan jaarlijks plaats op de 3e zaterdag in maart. Voor 2021 is dat op za. 20
maart. Zichtverbreders mógen elk jaar een dag updaten, maar móeten dat eens in
de 2 jaar om te kunnen blijven lesgeven.

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 in de
cursusagenda!
Stuur me een mail, dan zet ik ze erop! (Deze rubriek is
onlangs toegevoegd)

IC Connect en PICS
Zoals jullie weten heeft Coby ruim 2 jaar geleden ruim 14
dagen op de IC gelegen aan de beademing. Zij heeft nadien
meegewerkt aan een boekje met heftige ervaringsverhalen
van mensen die op de IC hebben gelegen. (Impact van
Intensive Care).
Ook in deze tijd zijn er veel mensen die (vaak langdurig) met
corona op de IC hebben gelegen en veel van hen hebben het
PICS (Post Intensive Care Syndrom) gekregen.
Er is veel werk te doen voor ons kinesiologen!
Wij hebben het voornemen om op korte termijn een effectieve testprocedure te ontwikkelen, die
o.a. met Coby's eigen ervaringen tot stand is gekomen! Het herstel van Coby is dankzij
kinesiologie bijzonder voorpoedig en snel gegaan! Het is toch prachtig als wij anderen er mee
kunnen ondersteunen!
Zodra de testprocedure klaar is, hoor je er van!

Video over Coby
Roos Dekkers heeft het idee opgevat om een documentaire te
maken over leven en werk van Coby met de nodige
ervaringsverhalen van klanten. Enerzijds als tijdsdocument
maar zeker ook als inspiratiebron voor hopelijk veel nieuwe
cursisten en Zichtverbreders!
Vorige week zijn we bij elkaar gekomen om plannen te maken
en we gaan het professioneel aanpakken, met Baanu als
videograaf en hoogstwaarschijnijk/hopelijk ook een bekende BNNer/ interviewer!
We houden jullie op de hoogte!

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: (Onder voorbehoud, je weet immers maar
nooit...!)
Krachtenspel op 28, 29, 30 november, hiervoor hoef je niet te kunnen
spiertesten!
Terugkeer naar innerlijk Afrika op 6 en 7 februari 2021. Ook voor deze
cursus hoef je niet te kunnen spiertesten!
Leefblind 3 is gepland 10 t/m 12 april 2021. Deze kan worden gevolgd na
Zicht op Leefblind 2.
Kijk hieronder voor informatie:

Krachtenspel

Informatie en
opgave

Zicht op
Leefblind 3

Terugkeer naar
innerlijk Afrika

Informatie en
opgave
Informatie en
opgave

Afgelopen jaar 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 (!)
jaarkookboek 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'? Op dit moment kun je een
van deze bijzondere kookboeken bestellen in de webshop!
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.

