Bekijk de webversie

Zichtverbredersnieuws 21 - okt.2021
Beste lezers,
Van harte welkom bij de 21e editie van het Zichtverbredersnieuws.
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 Woordblindboek is klaar!

Met trots presenteren we het nieuwe Zicht op
Woordblindboek!
Met enthousiaste medewerking van 8 kinderen en
fotografe Inge van der Zwan is het resultaat in full
color prachtig geworden!
De oorspronkelijke tekst van Coby is uiteraard
bewaard gebleven, maar hier en daar uitgebreid
met verdere toelichting en een heldere
testprocedure.
De verkoopprijs is 25 euro en vanaf
nu te bestellen in de webshop.

Zicht op Leefblind

Het nieuwe Leefblindboek is weer op voorraad!
De 2e druk is vanaf nu verkrijgbaar.
Er is een enkele aanpassing en uitbreiding geweest
en het lettertype is aangepast voor een betere
leesbaarheid.
De verkoopprijs is 30 euro en vanaf nu te bestellen in
de webshop

Cursus Krachtenspel

Begin september hadden we bij Coby thuis de
driedaagse cursus Krachtenspel.
Het waren heerlijke en leerzame dagen en de
deelnemers waren enthousiast!
Omdat niet alle geïnteresseerden in staat waren te
komen op deze data, hebben we in het voorjaar een
nieuwe serie gepland: vr. 8, za. 9 en zo. 10 april 2022.
Heb je interesse? Laat het weten en noteer het in de
agenda!

Nieuw boek van Coby verschijnt binnenkort!

Coby heeft haar nieuwste project afgerond: haar boek
'Woorden en beelden van troost' ligt op dit moment
bij de drukker en wordt hopelijk rond 5 december
geleverd (mits de papiercrisis geen roet in het eten
gooit...)
In dit boek heeft Coby álle essences die ze heeft
ontwikkeld, voorzien van een prachtige aquarel, in een
luxe gebonden uitgave. Dit wordt een musthave...!
De verkoopprijs wordt 35 euro (ex verzendkosten) en als je zeker wilt zijn van een
exemplaar, kun je hier per mail intekenen!

Nogmaals Flyers Zichtverbredersroute

In de vorige nieuwsbrief kwam dit al ter sprake. Hierbij
de achterkant (of voorkant?) van de flyer ;-)
Omdat we regelmatig merken dat er nog veel (al dan
niet beginnende) spiertesters onbekend zijn met de
mooie Zichtverbredersroute, willen we dit met deze
flyer onder de aandacht brengen.
Wil je wat van deze flyers hebben om te verspreiden
onder je cursisten of andere belangstellenden in je
omgeving? Stuur dan even een mailtje en ik neem
contact met je op!

Dat was het weer voor deze keer!
Weet je nog belangstellenden 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.

