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Woordje vooraf
Midden in deze wisselvallige meimaand komt onze lente nieuwsbrief die u hopelijk
weer mag verrassen. Er is voor elk wat wils...
Het Forum en het feest van de VES zijn achter de rug, en wie er niet bij was vindt
hier een bondig én een voor zich sprekend verslag.
U leest ook over een nieuw boek, Zingeving bij herstel, waaraan Walter Van Gorp heeft
meegewerkt. Er is een beklijvende weergave van een artikel over de herdenking
van 22 maart, een artikel over de impact van meditatie op onze hersenen, en ook
een tweede deel rond ‘Schrijf eens iets over eutonie’. Verder nog verrassende ontmoetingen, ervaringen, en een heleboel aankondigingen.
We wensen u heel veel leesplezier.

1

nieuws van de vereniging
Algemene Vergadering en Forum op de ontmoetingsdag in Lier 24 februari 2019 -----Tijdens de AV op zondag 24 februari jongstleden worden unaniem twee nieuwe bestuursleden
gekozen. Renild Van den plas en Meta Zahren nemen de bestuurstaken over van An Matthé en Mia
Lenaert.
Aangezien de basis van de VvE gelegd is, zal de nieuwe Raad van Bestuur haar beleidsplannen
vooral afstemmen op de werking van de kamers. Er leven vragen en verwachtingen, o.a. naar een
opvolging van deskundigheid, mogelijke intervisie, bijscholing in verdere ontwikkelingen van
de eutonie, een congres, observatiekansen voor mensen in opleiding, en de continuïteit van de
bijscholing aan de VES.
De Algemene Vergadering wordt afgesloten met een dank- en afscheidswoordje van uittredend
voorzitster An Matthé.
Na de lunch worden we getrakteerd op een eutone wandeling, langs de Nete vlakbij,
onder een stralende zon...
In de namiddag is het aan de kamers om te vertellen over hun wedervaren en wat hen bezighoudt.
De kamer ‘Eutonie met kinderen’ neemt het voortouw en begeleidt de deelnemers in een plezant
ervaringsmoment. Er zijn al verscheidene initiatieven van start gegaan, en zij bepleiten er meer,
véél meer, zoals het aanbieden van eutonie in de naschoolse opvang. Eutoniepedagogen worden
aangespoord om ook met kinderen te gaan werken...
De VES laat hier van zich horen door een nieuwe publicatie voor te stellen, een gedeeltelijke
vertaling van ‘Le génie du foetus’ van Jean-Marie Delassus. Hieraan hebben vier mensen intensief
gedurende verscheidene jaren gewerkt. De titel zegt het zelf, de foetus is geniaal, de pasgeboren
baby niet helemaal dat hulpeloze wezentje dat wij er meestal van maken...
De kamer ‘Public relations’ bevraagt de deelnemers rond het gebruik van de promotiekaart die
de VvE sinds enkele jaren laat drukken. Wat hebben de eutoniepedagogen nodig opdat deze kaart z’n
vruchten zou kunnen afwerpen... ? De PR-kamer houdt zich verder voor jaarlijks een artikel te laten
verschijnen. Vorig jaar geschiedde zo in BioGezond, een wijdverspreid magazine. Er staan nog
workshops op de agenda voor het aanmaken van een eigen website...
Ook de kamer ‘Website’ heeft een nieuwe medewerker en mag zich gelukkig prijzen om een steeds
aangroeiend bezoekersaantal van de site. In samenwerking met de PR-kamer wordt dit jaar een
fotosessie gepland om een voorraad beeldmateriaal te kunnen beschikbaar stellen.
Er is ook een vraag naar meer en toegankelijke teksten voor het publiek. De vraag wordt naar de
eutoniepedagogen teruggericht om teksten aan te leveren, na te lezen en aan te vullen...
De kamer ‘Beroepsproﬁel’ heeft een eerste versie klaar. Deze wordt aan iedereen rondgedeeld ter
inzage en er zal bekeken worden hoe dit verder te communiceren.
En dan is er de kamer ‘Eutonie en ouderen’ die wenst aan te sluiten bij de campagnes rond
‘valpreventie’. Er wordt de deelnemers een voeten-wekken-ervaring aangeboden én een nota die bij
de Week van de Valpreventie kan aansluiten. Er wordt nog gewerkt aan meerdere invalshoeken.
De kamer ‘Navorming’ sluit deze uitwisselingsronde af met een aantal voorstellen én initiatieven
die op stapel staan. Alle voorstellen zijn welkom !
Deze verrijkende ontmoetingsdag wordt afgesloten met nog wat praktische mededelingen en een
hart onder de riem voor alle betrokkenen...
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De nieuwe bestuursleden, Renild Van den plas en Meta Zahren, stellen zich hier even voor.
“In 1998 kwam ik in contact met eutonie. Het was een ‘herademing’, in de hectiek van mijn dagelijks leven. Na
diverse ingrijpende verlieservaringen was eutonie voor mij telkens DE houvast om levenskwaliteit terug te vinden en
te behouden. Na de vierjarige opleiding ben ik sinds 2008 zeer gemotiveerd om dit geschenk aan vele mensen door te
geven. Ik geniet van het cursusgeven en wat het teweeg brengt bij de deelnemers. Daarom ook ben ik enthousiast op
de kar gesprongen van het eutonienetwerk en de daaruit voortvloeiende Vereniging voor Eutonie. Sinds begin dit jaar
heb ik mij voor 3 jaar geëngageerd als voorzitter van deze Vereniging voor Eutonie, om via deze weg eutonie bij een
breed publiek en bij mogelijke doorverwijzers meer bekendheid te geven, zodat veel mensen ervan kunnen proﬁteren
i.f.v. meer levenskwaliteit!”
Renild Van den plas

“Na het eerste oefenmoment op de eutoniemat voelde ik reeds een lichamelijke verrijking. Ik wou meer van dit
lichaamswerk proeven en begon in 2016 de opleiding tot eutoniepedagoog. Met een vernieuwde lichaamssensibiliteit
leer ik om de spanningspijnen die zich over de jaren heen in mijn bewegingsapparaat opgebouwd hebben, langzaam af
te geven. Ik wil graag helpen om de Eutonie verder te dragen, daarom engageerde ik me begin dit jaar bij de VvE om
Mia als secretaris op te volgen. Gelukkig zijn er veel initiatieven die samen kunnen leiden tot een gezonde zelfzorg en
een bewuste levensstijl.”
Meta Zahren

Volgende Algemene Vergadering en Forum op 16 februari 2020.

... onder een stralende zon - foto Griet Sempels
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de zon en haar bloemen - rupi kaur
dit is het recept van het leven
zei mijn moeder
toen ze me in haar armen hield toen ik huilde
denk aan de bloemen die je elk jaar
plant in de tuin
zij leren je
dat ook mensen
moeten verwelken
vallen
aarden
ontkiemen
om tot bloei te kunnen komen
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“De Kleiput”
Duﬀel

27 april

VES
30

jaar
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foto’s Nicky Torhoudt
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De Vlaamse Eutonie School dankt u hartelijk
voor uw innemende aanwezigheid op haar feest in Duffel !!!

Rond deze tijd zal het één jaar geleden zijn dat Ingrid Lombaert ons heeft verlaten.
Gedurende jaren was zij één van de vertalers van het boek “Le génie du foetus” van
J.-M. Delassus. Ook al is niet het ganse boek vertaald, worden toch al een aantal hoofdstukken gepresenteerd.

“Het Genie van de Foetus. Het prenatale leven en de oorsprong van de mens”

is in het voorjaar 2019 door de VES uitgegeven en beschikbaar op het secretariaat.

Nascholing Actie-Receptief
In het najaar worden in Zoersel twee nascholingsdagen Actief-Receptief voorzien.
Zaterdag 5 oktober en zaterdag 16 november 2019, telkens van 9u30 tot 17u.
- eutonieschool.org/nascholing-actief-receptief/ Inschrijven via - secretariaat@eutonieschool.org De zoon van Ingrid Lombaert laat weten dat het zaaltje in de tuin waar de bijscholing
plaatsheeft, kan gehuurd worden door andere geïnteresseerden.
Meer info: Jorg Wintraecken - gsm 0477/20 41 78.
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schrijf nog eens iets over eutonie ...

tweede deel

In de eutonie leer je prikkels onderscheiden. Er zijn prikkels die van buiten ons komen, uit de omgeving
via de vijf zintuigen: gezicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin; buiten-zintuigen. Hiermee ervaren we wat ons
omringt (het sensorisch zenuwstelsel met exteroceptieve prikkels).
Er zijn prikkels die van binnenuit komen: uit het evenwichtsorgaan in het middenoor zoals geleerd in de
biologieles; maar ook uit spier- en peesreceptoren, door de druk in de gewrichten; binnen-zintuigen. Hiermee beleven we wat in ons lijf gebeurt (het motorisch zenuwstelsel met proprioceptieve prikkels).
Meestal wordt ons handelen gestuurd door de buitenwereld. Veelal betekent dat visueel geleid. In onze
samenleving worden de ogen zeer belast. Daarom vele bril- en lenzenmensen. Ook al draagt men modieuze
merknamen als ‘Elégance’, het blijft een prothese voor visueel mindervaliden. Alleen in de vakantie kunnen
we onze ogen laten rusten in een ruimtelijk vergezicht vol kalmerend groen in zachte, glooiende lijnen.
Er zijn ook de prikkels via de tastzin. We hebben geleerd om dit vooral in de handen te situeren. We doen de
handschoenen uit om goed te voelen. Een voorwerp verkennen, ontdekken, doe je met de vingers. Het is een
actief, intentioneel willen voelen.
Er is ook een passief voelen: voelen wat ons wordt aangedaan. Bijvoorbeeld de pijnsignalen bij hitte,
koude. Maar de huid, als ons grootste zin- en voeltuig, met een oppervlakte van bijna 2 m2, krijgt nog meer
indrukken. Er is het knellende ondergoed, de omhullende T-shirt (zeker een damarke), de zachte sjaal, ...
We hebben zelden tijd om bij deze aanrakingen stil te staan. Het doel waartoe ze gebruikt worden is
belangrijker dan de ervaring die ze geven. We zijn ze gewoon en dus worden ze minder opgemerkt ... uit
gewoonte. Alleen op vakantie -- als we tijd- en doelloos zijn -- voelen we de zon op onze huid, de wind door
onze haren, ... de streling van onze geliefde. Dan is er de aandacht om zich goed in zijn vel te voelen. In de
eutonie begint het met het voelen van de kous aan de voet.
Eutonie leert om terug in voeling te komen met deze huidsensoren. Denk aan de beginlessen rond het
wekken van de voeten door het lopen over allerlei verschillende ondergronden; de kastanje- & gerstzakjes,
de noppenfolie, de kussens van verscheidene dikte, de bamboestokjes: een indoor-blote-voeten-pad.
De prikkels van binnenuit komen o.a. aan bod bij het bewegen op het blok. Dan komen de voetbeentjes en
de spieren in actie die jarenlang opgesloten zaten in schoenen. Ook bij het tokkelen op de botten worden ze
aangesproken. Deze prikkels van binnenuit zitten niet alleen in de voet, maar hebben vanuit de voet effecten
op het hele skelet tot in het hoofd. Op het blok sta ik ook met mijn kruin, lekker uitgerekt.
Terwijl zelden iemand over hun bestaan gesproken heeft, leer je ze ontdekken en herkennen. Je beleeft een
andere alertheid, een andere aanwezigheid.
De nabespreking van deze voetoefening gaat over de dikke schoenzolen, waardoor je geen sensorische
informatie meer krijgt over takjes, stenen, keien, modder, enz. Over schoenen met hoge hakken,
waardoor het lijkt of je altijd bergaf loopt met zijn aanpassingen in vele gewrichten. De teenslippers die
aanleiding geven tot hamertenen en krampen in de voetzool om ze aan te houden. Ideaal lijkt de Ju’/hoan San
sandaal, een jagersgemeenschap in Namibië, die hun prooi dagenlang achtervolgt tot uitputting toe en
daarvoor eigen schoeisel maakt (bestudeerd aan o.a. het KASK in Gent, futurefootwear.org).
Zelf had ik vroeger regelmatig last van het pijnlijke hielspoor. De huisarts schreef dan een inlegzooltje voor.
En na meerdere weken was de pijn geleden; na 3 à 4 jaar kwam het terug. Sinds eutonie blijft deze chronische
aandoening weg. Ik heb ondertussen het hielgewricht eens van dichterbij bekeken: ongelofelijk wat een
bewegelijkheid daar in zit. Een indrukwekkend ingenieus bouwsel: fragiel en stevig. Er zijn eutonie
oefeningen die helpen om hielspoor te voorkomen.
Opmerkelijk is ook dat er gemakkelijker gesproken wordt over pijnlijke belevenissen: de stramheid van de
gewrichten, stijfheid van de spieren, het zeuren van de heup, de moeheid in de schouders. Men heeft veel
belangstelling voor de alarmsignalen van het lichaam. Minder wordt er gerapporteerd over de zaligheid van
een diepe zucht die oplucht, de kronkeling en torsie van de wervelkolom die nieuwe energie geeft, de deugd
van een lange rekking en strekking die het bloed doet stromen.
WDB
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boekvoorstelling
Onlangs verscheen het boek ‘Zingeving bij herstel’ van Walter
Krikilion, waarin hij met acht mensen in dialoog gaat over het
beleven van zin in een proces van herstel. Volgens de ﬂaptekst
gaat het om “een aantal kernkwaliteiten en basisattitudes die bijdragen tot de beleving van zin in een
proces van herstel. Concreet gaat het om: bezieling en
hoop, aandacht en ontvankelijkheid, de integratie van
herinneringen in je levensverhaal, de omgang met schuldervaringen, kwetsbaarheid als kracht, tochtgenootschap, zorg
als gedeeld gegeven en verbondenheid en ruimhartigheid”.
Zoals de ondertitel, ‘Helende perspectieven in dialoog’
aangeeft, ging de auteur met acht gesprekspartners in
dialoog, mensen met diverse functies in de (geestelijke)
gezondheidszorg, welzijn, preventie... Ook koos hij voor
mensen met diverse levensbeschouwelijke achtergronden,
zowel professionals als ervaringsdeskundigen.
Met Walter Van Gorp, eutoniepedagoog, ging de auteur in
dialoog over ‘Aandacht en ontvankelijkheid’.
De auteur is theoloog en cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en put uit een rijke ervaring. Het boek reikt een palet
van gezichtspunten aan om met zingeving in de gezondheidszorg
om te gaan, voor jezelf of in het werken met anderen.

opiniestuk uit de krant

...
Het woord herdenken bestaat uit “her” en “denken”. Herdenken is dus terugdenken aan een gebeuren en
er opnieuw een betekenis aan geven. Een betekenis die je her-innering, de manier waarop je een gebeuren
innerlijk opslaat, voedend kan maken voor je verdere leven. Herdenken is integreren. Dit maakt meteen
duidelijk dat herdenken niet passief is, maar wel actief en creatief. Je doet iets met hetgeen je is overkomen,
en geeft betekenis aan wat je ervan herinnert.
...
Wanneer wordt herdenken dan echt helend?
Wanneer we ons niet beperken tot het herdenken van het verleden, maar ook aandacht geven aan hoe
het beleefd wordt in het heden en dit met het oog op de toekomst. Vanuit dit perspectief kan herdenken
zorgen voor verbondenheid en groei over de generaties heen. Wanneer herdenken ons helpt om de
menselijke waarden die we in onze maatschappij vooropstellen van gelijkheid, vrijheid, samenhorigheid,
solidariteit te her-inneren. Het is een moment om deze waarden te eren, in ere te herstellen of een aangepaste
betekenis te geven in de actuele context.
...
En /last but not least/: wanneer we durven stilstaan en aandacht geven aan alle emoties. Ook de donkere
emoties die we misschien in een overlevingsreﬂex hadden weggestopt. Soms lijkt het dat we emoties als
verdriet, wanhoop, angst, onmacht, schuld, schaamte, boosheid ... beter onderdrukken. Niet te veel voelen,
of toch niet te lang.
...
Maar als we een veilige omgeving vinden waar we onze emoties kunnen voelen en er misschien iets van
kunnen delen, dan gebeurt er iets wonderlijks. ... Dan ontstaat er verbondenheid over de verschillen heen.
...
Kristin Verellen in De Morgen van 22 maart,
auteur van ‘Waar blijf ik met dat licht van mij?’,
zie ook wehavethechoice.com
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meditatie (eutonie...) en harde wetenschap
Neuroloog en coma-expert Steven Laureys (UZ Luik) ontdekt via een persoonlijke crisis én zijn wetenschappelijk onderzoek welk de effecten zijn van ‘meditatie’...
Hoe komt een harde wetenschapper bij meditatie uit?
Ik vind het jammer dat we fysieke aandoeningen, hersenscans en neurologie als ‘harde’ wetenschap zien
terwijl we angsten, stress, depressie, psychische problemen en ook therapie en meditatie veel minder au
sérieux nemen. Dat is achterhaald. Lichaam en geest zijn één. In onze scans zien we de fenomenale impact
van meditatie op de hersenen.
Of neem de zwervende hersenzenuw, die onder andere je brein, je longen en je hart verbindt. Wanneer je
diep inademt, je adem dan heel eventjes inhoudt en dan langzaam uitademt, stimuleer je die zenuw om rust
te brengen in lichaam en brein. Daarom kan ademhalingsmeditatie onbewuste stressreacties verminderen,
angsten overwinnen, je bloeddruk en suikerspiegel verlagen, je immuunsysteem en metabolisme verbeteren
en zo het risico op ziekte verminderen.
Matthieu Ricard, moleculair bioloog, boeddhist en persoonlijk vertaler van de Dalai Lama, kwam hier onder
de scanners liggen?
Ik ontmoette hem op een TED Talk in 2013. Toen ik hem vroeg of we zijn hersenen mochten bestuderen
terwijl hij mediteert, zei hij meteen toe. Er was wel scepsis bij collega’s. Maar dat was bij het begin van ons
onderzoek naar bewustzijn bij coma-patiënten (waar Laureys wereldfaam mee verwierf, nvdr) ook zo. En
ook de opmerkelijke resultaten bij Matthieu staan nu in een vakblad.
Ondertussen is dit ook bij veel anderen herhaald. De hersenen van mediatie-atleten zoals hij, hebben meer
witte en grijze massa, meer en betere connecties. Ze kunnen hun gedachten en emoties veel meer bewust
sturen en de alfagolven, die samenhangen met een alerte maar ontspannen toestand, nemen toe wanneer ze
mediteren.
Wat zegt dat over gezondheidseffecten? Is meditatie echt een medicijn?
Er is nu toch stevig onderzoek dat aantoont hoe ook al enkele weken regelmatig mediteren een positieve
impact heeft op stress, angsten, slaapproblemen, depressie, ontstekingsreacties, pijn. En er zijn studies
die tonen dat het even effectief is als antidepressiva, maar dan zonder de bijwerkingen. Daarom schrijf ik
patiënten nu vaker meditatie voor. Het kan geen zware ziekte genezen en ik blijf sommigen ook pillen
voorschrijven. Maar er is te veel bewijs voor de positieve effecten om meditatie niet in te zetten.
Wat wil u de leek die niet ziek is meegeven?
Probeer het eens. Het is zo deugddoend om de drammerige stem in je hoofd te temperen. Dat permanente
innerlijke geratel noemen wij ‘de monkey brain.’ Zelfs bij coma-patiënten valt dat nooit volledig stil. Onze
alertheid is natuurlijk positief. Maar vaker dan we beseffen, raken we oververhit.
En dan moeten we aan niets proberen denken?
(lacht) Nee, meditatie is niet ‘aan niets denken’. Het is je bewust worden van die brabbelende commentator die zoveel energie opslorpt en het volume verlagen, bijvoorbeeld door op je ademhaling te letten en je
gedachten te laten voorbij ﬂadderen, zonder dat je er iets mee doet. Het is die ratelaar telkens weer zachtjes
wegsturen, zodat hij niet meer met je aan de haal gaat. Zeker voor overbezette controlefreaks zoals ik en
zeker in een wereld die zeer veeleisend is en de hele tijd onze aandacht opeist, is dat een fysieke en mentale
weldaad die ook problemen voorkomt. Ik heb collega’s die een burn-out kregen en die zelfmoord pleegden.
Ik wou dat zij dit hadden leren kennen voor het te laat was.
fragment uit een artikel in De Morgen van 4 april
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eutonie beleven
Luisteren
Steeds denken, steeds weten
Altijd doorgaan, een gespannen keten
Mijn lichaam gaf seinen, gaf signalen
Maar de oorzaak wist ik niet, het waren toch maar kwalen
Ik ging maar door en dacht dit is normaal
Maar het licht doofde uit
Een gevoel van eenzaamheid in een grote zaal
Er was een in en uitstroom van God weet wat
Ik wist het niet, ik was het zat
Plots was het gedaan, mijn lichaam zei STOP
Het enigste wat nog hielp voor de halt in mijn kop
Niets ging nog,
Rust, eindelijk tijd
Want dat was ik volledig kwijt
Stilletjes bekomen met vallen en opstaan
Het is een wandeling, een kruipen op die ellendige baan
Zoeken naar hoever het zo kon komen
Niemand die het mij kon tonen
Denken te weten wanneer het allemaal begon
Maar slechts dit was een tussenstation
Mijn focus lag helemaal verkeerd
Dus uit dit alles heb ik veel geleerd
Laat je niet vangen door de rush in het leven
Maar laat je lichaam het tonen
Voor je het gaat begeven
Je lichaam weet het zoveel beter dan je brein
Blijf je eigen ik, je eigen zijn

Wollen mat
Daar lag ik dan voor het eerst op een wollen mat
Mijn hoofd ging op hol want waar moest mijn lat
Ik laat stilletjes aan los
Ik laat mijn lichaam het vertellen
Zodat ik terug kan herstellen
Het is een wijze, ik laat het binnenkomen
Zo kan ik terug bij mij thuiskomen
Ik beweeg bewust met minimaal aan kracht
Ik respecteer mijn grenzen, ik wees lief en zacht
Ik zet mijn voeten bewust op de grond
Ik verbijt niet maar gun ruimte in mijn mond
Spanningen zullen stilletjes wegebben
Ik buk niet om lief te hebben
Ik gebruik terug mijn skelet
Zet mij niet vast in dat spierkorset
In mijn midden sta ik rechtop
Rust straalt uit
Ik leef terug volop
Veerle Lavrysen
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eutonie en dans
“Ik heb de voorbije week een treffende dansvoorstelling gezien in Mechelen. Ik was vooral gefascineerd door ‘verdwijnen’
en ‘ophouden te bestaan’. Ik herkende zoveel aspecten uit mijn eutonieopleiding, waar ik de pedagogie van ‘bestaan’ en
‘zichtbaar worden’ ontdekt heb. Ook heb ik ontzettend genoten van de bewegingsexploratie.
Ik vind het belangrijk dit te delen. ... De dansvoorstelling toert rond en is dichtbij te zien in Berchem, maar ook op andere
plaatsen. Deze data kan je opzoeken via - alexandervantournhout.be/red-haired-men/ - (tourdates).”
Lucas De Prins

Red Haired Men
Een productie van Alexander Vantournhout naar een werk van Kharms/Charms.
De Russische absurdistische schrijver Daniil Charms maakte niet alleen kunst, volgens zijn tijdgenoot
Vedenskij wás hij kunst. En zijn leven mag je gewoon één grote practical joke noemen. De perfecte basis voor
Alexander Vantournhout om er een cryptische performance rond te creëren. Eén van de centrale thema’s in
het werk van Charms is het verdwijnen. Veel verhalen eindigen abrupt, waarbij een hoofdpersonage ophoudt
te bestaan. Er is geen verklaring, enkel een cryptische waarschuwing: “het is beter dat we niet meer over hem
spreken”. Dit was de wereld van zuiveringen en terreur onder het bewind van Stalin. Charms zelf werd uiteindelijk in 1942 opgepakt en gek verklaard. Hij stierf de hongerdood.
‘There was a red-haired man who had no eyes or ears. He didn’t have hair either, so he was called red-haired theoretically. He couldn’t speak, since he didn’t have a mouth. He didn’t have a nose either. He didn’t even have any arms or
legs. He had no stomach and he had no spine and he had no innards whatsoever. There was nothing! Therefore we don’t
even know whom we are talking about. It’s better that we don’t talk any more about him.’ Kharms/Charms
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mededelingen / aankondigingen
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Cederhouten blokken zijn voortaan beschikbaar bij de VvE, 75 euro voor een mooi
(en welriekend!) blok. Bestellen: - vve.correspondentie@gmail.com Dansstage - Mouvement et Danse Malkovsky - met Annick Catillon,
vrijdag 17 tot zondag 19 mei, La Ferme du Bois-le-comte bij Orval.
Info en inschrijven: - amelie_meurens@hotmail.com - gsm: 0474/22 74 14
Boottocht op het Veerse meer, zaterdag 25 mei 2019.
Info en inschrijven (zo snel mogelijk): - vve.correspondentie@gmail.com Eutonieweekend in de Voerstreek, woensdag 29 mei tot zondag 2 juni 2019.
Info en inschrijven (zo snel mogelijk): - renild.vdp@gmail.com Internationalen Weiterbildung Eutonie Gerda Alexander, zondag 7 tot vrijdag 12 juli,
Oberägeri, Zwitserland. Organisatie ASEGA/SBEGA.
Info en inschrijven: - info@debega.de Zomervijfdaagse Bewust Bewegen, maandag 22 juli tot vrijdag 2 augustus,
conferentiecentrum Samaya in Werkhoven nabij Utrecht, Nederland.
Info en inschrijven: - bewustbewegen.be Dag van het Gevoel, zaterdag 19 oktober, Artevelde Hogeschool Gent.
Info en inschrijven: - dagvanhetgevoel.be Dag van de stilte 2019 / plan een event, in de aanloop naar de Dag van de stilte,
zondag 27 oktober 2019.
Info en contact: - dagvandestilte.be - / - info@waerbeke.be Gezondheidsbeurs - Healthy Life 2019, zaterdag 9 en zondag 10 november.
Meer info: - gezondheidsbeurs.eu YouTube ﬁlmpje ‘Eutonie’ Rdm Rdm...

Met dank om te blijven meewerken aan de verdere uitbouw van onze vereniging.
Lid worden kan via de website - www.eutonie.info/vereniging Voor meer info

- vvecorrespondentie@gmail.com -
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