Avonturen bouwen en verhalen vertellen:
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têkst: Mdrlolein Boeren
Bijna iedereen die kinesio ogie
kênt, kent de Hof van Axen
en dejuwe en van Coby: de
cursussen Woord en Leeíb ind
en het Krêchtenspel. Deze
cursussen zijn onderdee van de

Zichtverbredersroutê, die n:ast
Touch for Hea th bestaat uit Zicht
op Woordb lnd, Zicht op LeeÍb lnd
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Mêrieke motiveert, n de cursus
diê ik bij haar heb Cevolgd, zie ik
terug waar ze voor staêt: het gaêt
oÍn de ervaring, om het spelen

ze

f instructeur willen worden.

Niet alleen orn instructie te
eren geven, maar ook om zelÍte
groeien door het ontmoeten van
mensen en je te ontwikkelên a s
trainer Of zoa s lvlarieke zelf zegt:
'le moet een lnstructeur zljn,
maar ook coach en los kunnen
laten en het proces zijn beloop
laien. Door i€dere cursus die je

en hêt groeien. Ze geniet van
het doorgeven, van het vertellen
en het de en. Lastige cursisten
of moeilijke groepen kent ze
nauwelijks, ook niet na jarÊn

trainerservaring

Ze ervaa rt het
a s een voorrêcht oÍÍr zomaar een

geeft, eerje zelfook en dat

is ook

len ll, het Krachtenspe (wordi

stukjê met mênsen mee te mogen

zoals het hoort te zijn."

gegeven door Coby Schasfoort)
en "dê Zichtverbreder" zelf.
LeeÍblind lll, het'toeÍe slagroom',
is geen vast onderdee binnen de
cLrsusroutê en wordt op verzoek

Hoewêl hei voor iedereen anders
zê zijn, hoopi ze ook dat mensen

Verdere informane over de
cursussen en cursusdatá vind je
op www.rnarlekehêrbers.nl

door Coby ze fgegeven.
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Dê route ls letter ijk een
z

chtverbreder:je ziet meer
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van jezêll leert meer van jeze
en z ei daardoor ook meer van
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anderen. Hêt laatste onderdeel
van de route, "de Zichtverbreder",
is naast een verdieping ook de
cursus waarnaje het geleerde
op jouw manler mag doorgeven.
Deze laatste cursus werd êltijd
door Coby gegevên. lnmiddels
heeft ze het siokje doorgêgêven
aan Mêrieke Harbers. Het is een
cursus vol herha ingen door ze f
te doen, eren trainen en voora :
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Marleke Harbers (1965) werkt
al jaren als tralner/coach
binnen het bedrijfs even. Met
een onderw jsachtergrond ef
pedagogiekstudie werkt zij met
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Dat spêlên en doorgeven ls wai
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Leefbli nd
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I dê Zichtverbredersroute

op dê Hofvan Axen. Zicht op
Woordb ind, Zicht op Lêêfblind
en Krachtenspe b eken een
fantastische aênvulling op de
Touch for Health en het werke ijke
spêlên en avonturen Ínêken was
begonnen.
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Woo rd b I i n d

avonturen bouwen.

eroepen op het eebiêd vên o.a.
communicatie, samenwerking en
eidersch:p. Het zaadje van de
kinesio og e werd geplant toen zjj
17 jaêr was en bij Coby de eerste
Touch tralning vo gde, Cobv's
pl ottraining voor familiêlêden.
Toên het zaadje n 2002, jaren
latêr, "klemrljp" was, volgde
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