Bekijk de webversie

Zichtverbredersnieuws 23 - maart 2022
Beste lezers,
Van harte welkom bij de 23e 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!

LENTE:
Jullie ontvangen deze nieuwsbrief
op de eerste dag van de lente....
Het is al weer enige weken prachtig
zonnig weer en de natuur ontluikt
veelbelovend.
De lente hoort bij het houtelement
en staat voor vernieuwing en groei.
Hopelijk kunnen we de coronacrisis
nu écht achter ons laten en worden
er weer volop cursussen en andere
activiteiten georganiseerd!
Wij praten jullie middels deze
nieuwsbrief weer even bij.
Met Coby gaat het goed. Zij heeft weliswaar vorig jaar haar sleutelbeen gebroken
en dit geeft soms nog bewegingsproblemen en heeft invloed op haar energieniveau.
Ook haar doorgemaakte corona en natuurlijk de leeftijd speelt mee. Maar Coby is
nog steeds heel actief in de tuin en met haar schilderprojecten!

Cursus Krachtenspel

Op vr. 8, za. 9 en zo. 10 april 2022 geven
Coby en Els samen weer de cursus
Krachtenspel in Witteveen.
Altijd weer een feestje!
We zijn inmiddels goed op elkaar
ingespeeld: Coby voor de mooie
verhalen, en Els voor de structuur... ;-)
Wil je meedoen met deze leuke cursus?
Er zijn wegens annulering een paar
plaatsen vrijgekomen!
Wil je meedoen, schrijf je snel in!

Oude woordblindboeken

Met het verschijnen van de nieuwe full color
uitgave van het cursusboek 'Zicht op
Woordblind' is de oude zwartwit uitgave
overbodig geworden.
Omdat we deze boekjes natuurlijk niet bij het
oud papier willen gooien, hebben we bedacht
om ze uit te delen aan leerkrachten,
instructeurs, ouders, cliënten, studenten en
andere geïnteresseerden, om kennis te
maken met de inhoud van deze methode. Zo
zorgen we voor verspreiding van dit mooie
materiaal!
Wil je één of meer exemplaren ontvangen om
te delen met anderen? Stuur even een mailtje,
dan stuur ik je de boeken tegen
verzendkosten toe.

Aanbieding:
We willen graag nog een keer deze mooie
aanbieding onder de aandacht brengen:
De testsetjes 'de Barometeressences' en 'de
On-uitroeibaren en meer', in combinatie met
het prachtige nieuwe boek van Coby
'Woorden en beelden van troost' is tijdelijk
verkrijgbaar voor de speciale prijs van € 55,00
i.p.v. € 62,50.
Te bestellen in de webshop
Het boek, waarin álle Essences van Coby
staan beschreven, kost zonder de testsetjes € 35,00.

Nieuwe artikelen in de webshop
Naar aanleiding van het testsetje 'On-uitroeibaren en
meer' hebben we besloten om de Essences 'Metgezel'
en 'Tapijtreiniger' nu ook beschikbaar te maken in een
10 ml sprayflesje. (Ze zijn uitsluitend voor uitwendig
gebruik)
Ze zijn te bestellen in de webshop en kosten € 12,50
per stuk, of nu ter introductie beide voor € 20,00

Youtube kanaal
Onder deze link kom je op het YouTube
kanaal van de Zichtverbreders.
Sandra Cornet heeft dit geïnitieerd i.s.m. de
PR Zichtverbredersgroep. Hier staan alle
gemaakte promo-filmpjes over de
Zichtverbredersroute.
Neem eens een kijkje als je ze nog niet
allemaal hebt gezien! En abonneer je op dit
kanaal, dit is kosteloos en zorgt ervoor dat de
Zichtverbreders hoger in de rating vindbaar
wordt!
Wanneer je meer wil weten over social
media, en hoe je het effect en vindbaarheid
van je berichten kunt vergroten, Laat het weten dan organiseren we een (online)
bijeenkomst over dit onderwerp. Evelien Griffioen is bereid hier e.e.a. over uit te
leggen!

Update Zichtverbreders- instructeurs
De jaarlijkse update van de Zichtverbredersinstructeurs van 2022 is i.v.m. Pinksteren verzet
naar zaterdag 18 juni in Witteveen bij Coby thuis.
Doe je mee? Stuur dan een mail!

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.

