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Een wandeltocht met eutonie als metgezel…                              

Enkele weken geleden was ik alleen op wandeltocht. Zo alleen erop uit trekken in de natuur voedt mijn 
solitaire weg in mijn leven. Ik heb het altijd al gedaan maar nu beoefen ik eutonie tijdens mijn 
wandeltochten. Ik stel vast dat ‘het werk op de mat’ zich toont aan mij in mijn stappen tijdens mijn 
wandeltochten. Nu zelf ontwikkelt een wandeltocht zich bij mij tot een ware bewegingsexploratie.
Het alleen zijn in verbondenheid met de natuur trekt me aan. Het brengt me op een eenvoudige manier in het 
hier en nu. De aandacht naar mijn voeten, voelend exploreren hoe ze elke keer anders de tocht beleven. Mijn 
gewekte voeten, het brengt me steeds bij het besef dat “de voeten”, mijn voeten, het fundament is. De botjes, 
pezen, spieren die mijn voeten vormgeven, invoelen, brengt me naar binnen, naar mijn solitaire wezen, naar 
mijn wortels. Toch is er nog een ander aspect dat me aantrekt wanneer ik alleen op wandeltocht ga. De 
onverwachte ontmoetingen met wandelaars. Ik herinner mij een paar ontmoetingen die een bijzondere indruk 
hebben nagelaten…
Ook nu gebeurde het weer…
Rustend op een boomstam, genietend van het mooie uitzicht, de stilte… 
Plots merk ik op dat er een beetje verder ook een wandelaar is komen zitten. De stilte zet zich verder…
Na een tijdje doorbreekt de wandelaar de stilte met een onverwachte vraag: Hoe gaat het met jou in deze 
nieuwe tijd? Verwonderd over deze vraag, voel ik me geraakt door zijn woorden. Een nieuwe stilte valt en 
een diepe emotie borrelt op bij mij. De woorden raken mijn diepere lagen van mijn zijn aan.
Nu doorbreek ik de stilte en herhaal: Hoe gaat het met mij in deze nieuwe tijd? Ik vertel de wandelaar dat hij 
de nagel op de kop slaat en we starten een gesprek met elkaar. Ik vertel hem, onder andere, dat ik het gevoel 
heb dat een nieuwe tijd aanbreekt maar dat we nu in een overgangsfase zitten en dat het helemaal resoneert 
met mijn eigen persoonlijke leven. Ik vertel dat ik nu vooral in mijn solitair leven vertoef maar dat mijn 
solidaire wezen groeit, zich voorbereidt, ernaar uitkijkt om samen de nieuwe tijd te bouwen. De wandelaar 
vindt het inspirerend wat ik hem allemaal vertel omdat hij bij zichzelf ziet dat hij pogingen doet om terug 
naar zijn oude leven te keren. Maar hij stelt dat in vraag…  
Ik ben op weg… waar naartoe? Daar ben ik ook nieuwsgierig naar…
Misschien een uitnodiging naar een reflectiemoment voor jou als lezer: Hoe gaat het met jou in deze 
onbekende tijd in je solitaire zijn? Zoek jij terug naar je oude leven en wil je gewoon verdergaan of zegt het 
samen op weg gaan naar een nieuwe prille tijd jou iets?

Kristien Van Wijnsberghe

De nieuwsbrief en de nieuwsflash zijn een initiatief van de VvE voor haar leden. Auteurs zijn verantwoordelijk voor hun eigen inbreng.
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nieuws van de vereniging

Bericht van het VvE-bestuur. 

Omdat de navormingen omwille van de coronamaatregelen zijn afgelast, willen we vanuit de VvE 
een idee lanceren om onderling te kunnen uitwisselen en van elkaars ervaringen te leren. 
Misschien heb je wel zin om op dit voorstel in te gaan... 
Als pedagoog heb je soms de situatie dat je beschikbare plaatsen in de cursus niet volzet zijn. 
Mocht je deze aan een voorkeurtarief aanbieden aan je collega’s, kan dit voor iedereen een win-
win situatie zijn. 
Om dit aan elkaar te laten weten, willen we het VvE mailadres ter beschikking stellen. 

De navormingsdagen Collega's voor Collega's die gepland waren eind maart en omwille van 
Covid geannuleerd werden, worden verdaagd naar 18-19-20 juni. Maak dus maar plaats in je 
agenda. Het concrete programma moet nog verder op punt gesteld worden met de cursusgevers. 
Je krijgt daarover nog bericht. 
Hopelijk kunnen de geplande navormingsdagen van 28-29-30 mei WEL DOORGAAN. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Meld je aan via het vertrouwde VvE-mailadres. 
Half mei mag je meer informatie verwachten.

-  vve.correspondentie@gmail.com  -

mailto:vve.correspondentie@gmail.com
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>  https://www.mijnpositievegezondheid.be/positieve-gezondheid-belgie
Machteld Huber was binnen eutonie al ‘in the picture’ en legde (mee) de basis van een nieuwe kijk 
op gezondheid die ook door de WHO gedefinieerd wordt als: ‘gezondheid is meer dan het 
ontbreken van ziekte‘. ‘Positieve Gezondheid’ gaat over alle domeinen van ons leven: het is een 
holistische visie, op de mens IN relatie met zijn omgeving. 
Sinds kort is er in België een organisatie met dezelfde naam die een  netwerk wil creëren van 
professionals, organisaties en mensen met een  brede blik op gezondheid. Het  Spinnenweb  van 
Positieve Gezondheid (tot stand gekomen dankzij het onderzoekswerk van Machteld Huber)  
vormt hiervoor de ideale basis.  
De  organisatie ‘Positieve Gezondheid Belgie’ wil mensen en organisatie samen brengen, zodat er 
een krachtige beweging  tot stand komt in onze samenleving met als doel: meer samenhang en 
balans vinden tussen zichzelf, het leven en de maatschappij.

>  https://patientempowerment.be/
Deze vzw adviseert zorgorganisaties en patiëntenverenigingen m.b.t. Patient Empowerment en 
patiëntenparticipatie. De vzw groepeert een groeiend aantal individuen, patiëntenverenigingen en 
zorgorganisaties en werkt samen met een groot aantal verscheidene partners zonder dewelke de 
werking niet  mogelijk zou zijn. 
‘Patiënt empowerment’ werkt op korte termijn o.m. aan een campagne voor een meer 
gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener, de uitgave van een praktijkboek voor 
zorgverleners rond Patient Empowerment (met bijhorende opleiding/training), en een Patient 
Empowerment Monitor.

>  https://sociaal.net/
Sociaal.Net brengt achtergrond, verhalen en opinie voor sociale professionals. Sociaal.Net is 
onafhankelijk, wordt aangestuurd door een autonome redactie en focust op alle domeinen en 
beroepsgroepen uit het ruime veld van welzijn en gezondheid. 
Deze organisatie is actief op het kruispunt van beleid, werkveld, opleiding, onderzoek, gebruikers 
en vrijwilligers en kijkt over grenzen van sectoren, disciplines en belangen heen.

>  https://www.preventiemethodieken.be/
Deze link is een onderdeel van de officiële website van de Vlaamse overheid Zorg en Gezondheid. 
Hierop kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Op de site ‘preventiemethodieken’ kan je het 
document ‘Leidraad bij de ontwikkeling en beoordeling van preventiemethodieken’ downloaden.  
Interessant om eutonie eens te bekijken met deze bril!

Gezondheid en Gezondheidspreventie.
Wellicht ben jij als eutoniepedagoog geïnteresseerd in alles wat er rond gezondheid en 
gezondheidspreventie maatschappelijk beweegt en relevant is. 
Daarom  zetten we voor U graag enkele interessante organisaties en hun website op een rijtje. Wij 
pretenderen NIET om volledig te zijn! 

https://www.mijnpositievegezondheid.be/positieve-gezondheid-belgie
https://patientempowerment.be/
https://sociaal.net/
https://www.preventiemethodieken.be/
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>  https://www.gezondleven.be/
Dit is de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Zij werken rond diverse thema’s  binnen 
diverse settings (waaronder zorg en welzijn). Je vindt hier ook meer informatie over ‘bewegen op 
verwijzing’ …  

>  https://www.equi-valent.eu/
Ellen Stoffelen is arts én psychotherapeut. Samen met haar partner, is ze gepokkeld en gemazeld in 
PRH (persoonlijkheidsvorming). De zelfontdekkende ontwikkelingsweg die hierbij als pedagogie 
is uitgebouwd, sluit nauw aan bij eutonie. Sinds kort laat Ellen zich in haar begeleidend werk 
bijstaan door paarden. Ze heeft een gratis e-book uitgegeven: ‘Geluk begint in je lijf’. Je kan het 
downloaden op de site.

>  https://www.gezondheidenwetenschap.be/
De website Gezondheid en Wetenschap heeft als doel patiënten en burgers te informeren met 
betrouwbare gezondheidsinformatie. In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde het 
Centrum voor Evidence-based medicine (Cebam) de onafhankelijke website Gezondheid en 
Wetenschap. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke 
informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-
based medicine (EBM). 
In de rubriek  ‘Gezondheid in de media’ wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht 
gehouden. Onder de rubriek ‘Richtlijnen’ worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.

>  https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein
Via deze site kom je bij (digitale) wetenschappelijke tijdschriften, met boeiende achtergrond- 
informatie. Je horizon verbreden is belangrijk en hoeft  niet moeilijk te zijn. 

>  https://www.vsuhomeopathie.be/
Deze website is interessant  voor mensen die eerder gericht zijn op natuurlijke ondersteunende 
hulpmiddelen. Naast achtergronden over homeopathie en actuele informatie over 
maatschappelijke gezondheidsproblematieken is er de toegankelijke rubriek: ‘huis-, tuin-, en 
keukenmiddeltjes’.  In het kader van zelfzorg een handig ‘bij de handje’. 

>  http://www.vlaamspatientenplatform.be
De vzw Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de 
patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via 
belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante 
gezondheidsvoorzieningen. Zij wil patiëntenverenigingen samenbrengen,  noden en knelpunten 
aankaarten en helpen oplossen, vertegenwoordiging en inspraak realiseren, signaleren, informeren 
en mee beslissen.

>  https://www.opgang.be/
OPGanG  (Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid) is een specifieke deelwerking van het 
Vlaams Patiëntenplatform voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een gezamenlijk 
initiatief van verschillende patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen die werken rond 
geestelijke gezondheid. OPGanG wil de krachten, kwaliteiten en expertise van 
ervaringsdeskundigen bundelen om zo actief te participeren op de verschillende niveaus van de 
geestelijke gezondheidszorg. Hierbij zijn het perspectief van de cliënt, de visie op herstel, 
patiëntenparticipatie en het benutten van ervaringsdeskundigheid de fundamenten van ons 
denken en handelen.

https://www.gezondleven.be/
https://www.equi-valent.eu/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein
https://nieuws.vsuhomeopathie.be/
http://www.vlaamspatientenplatform.be
https://www.opgang.be/
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Stilte 
verbergt zich 
tussen de plooien  
van mijn onachtzame bewegingen 
Aandacht

Stilte  
veilig geborgen 
in de plooien 
van mijn waakzame bewegingen 
Geniaal

Fascia 
alles verbindend 
mijn lichaam doorwevend 
intelligent subtiele zachte beweging 
Liefde

Rita D’heer

Älvalek, Johan August Malmström, 1866
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nieuws van de VES

Voortbestaan van de Vlaamse Eutonie School vzw
Begin februari van dit jaar is vanuit de VES een brief rondgestuurd om de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de raad van bestuur en de situatie van de VES aan het eind van de 9de 
cyclus toe te lichten.

Walter Van Gorp en Therese Windels hebben ontslag genomen als bestuurders, Bénédicte 
Gruwez en Mia Lenaert nemen hun plaats in, Greta Enckels blijft penningmeester.
De maatschappelijke zetel van de vzw wordt overgeplaatst naar Herk-de-Stad.
Naast voornoemde leden blijven ook de andere leden in de Algemene Vergadering.

Eind december 2018 is de VES op zoek gegaan naar kandidaten voor een nieuw pedagogisch 
team en voor het bestuur om haar opvolging te verzekeren. Er zijn initiatieven ondernomen 
zoals de open tafelgesprekken waar ruim gelegenheid was om mogelijkheden te verkennen en 
van gedachten te wisselen. Helaas heeft zich niemand opgeworpen als kandidaat, zodat 
besloten werd een pauzetijd in te lassen. 

De huidige bestuurswijziging is bedoeld om deze pauzetijd te overbruggen tot het moment dat 
nieuwe kandidaten het bestuur kunnen overnemen. 
Aan Walter en Therese wordt op die manier de kans gegeven om een fantastische carrière in 
alle gemoedsrust af te ronden. Tegelijk is het een tegemoetkomen aan de wens van 
eutoniepedagogen die de school in stand willen houden, maar hier nog niet klaar voor zijn. 
Op deze manier wordt ook zorg gedragen voor het patrimonium dat bijtijds zal overgedragen 
worden aan de belanghebbenden. 
Naar de toekomst toe is het belangrijk dat de Algemene Vergadering wordt uitgebreid. Alle 
eutoniepedagogen zullen uitgenodigd worden om hier in de toekomst aan deel te nemen.

De nieuwe raad van bestuur nodigt intussen alle eutoniepedagogen uit om zoveel mogelijk 
cursus te geven, elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen om de eutonie levendig te 
houden. Alle initiatieven naar een engagement in het pedagogische team of het 
bestuursorgaan worden met veel enthousiasme aangemoedigd.

Met grote dankbaarheid voor de jarenlange inzet van Therese en Walter die een erfenis hebben 
nagelaten, waar ieder van ons levenslang de vruchten mag van plukken.

Bénédicte Gruwez  -  benedicte.gruwez@skynet.be  - 
Mia Lenaert  -  mia.lenaert@telenet.be  -  
Greta Enckels   -  margaretha.enckels@gmail.com  -

het leven 
danst zijn dans

door de tijd
gedragen

het verleden
een stap achter
de toekomst
een pas te gaan

waarin de voet
net opgetild

nog niet
is neergezet …

in het nu
dat ene
kostbare
tijdloze moment

Gedichtje van Mine Stemkens, ingezonden door Ruth Vanhommerig

mailto:mia.lenaert@telenet.be
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In Memoriam

Pierre Debelle is van ons heengegaan op 26 februari 2021.
Pierre Debelle geboren in 1931 mag gezien worden als een van de pioniers in de ontwikkeling van de eutonie 
in ons land. 
Op 4 maart 2021 vond een afscheidsceremonie plaats in intieme familiale kring (beperkt door de maatregelen) 
op een zeer innige wijze. Ik kon via livestream deze ‘au revoir’ mee beleven en werd diep geraakt door zoveel 
verdriet bij zijn broer, zijn dochters en een kleinzoon die het woord namen. Ook vanuit de Waalse 
eutoniekring kwamen lovende en dankbare woorden. Het was een indrukwekkende getuigenis van hoezeer hij 
geliefd was en gewaardeerd. Pierre laat aan 90 jaar een geliefde achter, een familie van 4 dochters en hun 
partner, 13 kleinkinderen en partners, 7 achterkleinkinderen…
De eutonie heeft aan Pierre veel te danken:
Pierre Debelle was prefect aan het toenmalige nog Franstalig ‘Sportkot‘ te Leuven UCL als hij via Yves 
Pierre, LO student Gerda Alexander en de eutonie reeds in 1965 leerde kennen… (meer hierover in de 
volgende Nieuwsbrief). Pierre D. volgde enkele cursussen 
bij Gerda in Talloires Fr. en ontmoette daar meerdere Franse 
deelnemers die, zoals hijzelf, vragende partij waren voor een 
eutonie-opleiding los van de school van Denemarken. In de 
Paasperiode 1969 organiseerde hij infodagen met Gerda 
Alexander in het sportkot. Het is daar dat ik hem als collega 
leerde kennen en dat ik voor het eerst in aanraking kwam 
met G.A. en eutonie - toen de revelatie voor mij -.
Pierre nam kort nadien, nog in 1969, samen met enkele 
Fransen, de organisatie van ‘Le Groupe international‘ mee 
op zich, waarvan de eerste samenkomst al in december ’69 
rond Parijs plaatsvond met +/- 34 deelnemers waarvan zes 
Vlamingen en vijf Walen. Deze zou twee jaar doorgaan met 
acht werkweken van telkens acht dagen, waarvan twee in 
het sportkot Leuven. 
Hier in het land was Pierre begaan met het oprichten in 
1973 van een “Association Belge d’ Eutonie Gerda 
Alexander”, waarvan Jenny Windels ook deel uitmaakte. 
Later en tot op vandaag blijft de ABEGA* de officiële Belgische G.A.-richting vertegenwoordigen. 
Uiteindelijk stichtte hij l’Ecole Belge d’Eutonie Gerda Alexander in 1994 (EBEGA).
Later was Pierre bereid om, ter gelegenheid van onze viering “15 jaar eutonie in Vlaanderen” 1 en 2 oktober 
1988 in Oostmalle, een voordracht te brengen rond “de strategieën van de relaxatietechnieken” (zie foto). 
Nog later werd deze inhoud wat ingekort gebundeld in “De innerlijk ervaring” uitgave 2004/2014, nog 
steeds te verkrijgen op de VES.

Therese Windels

* niet te verwarren met de APEBS « Association professionnel d’eutonie pour le bien-être et la santé » met Benoit en 
Christianne Istace.
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Enkele indrukken naar aanleiding van de afscheidsceremonie van Pierre Debelle  
(was livestream te volgen)

Eén van zijn broers geeft al bij de eerste zin van zijn afscheidsbrief aan hoe de eutonie zijn leven 
heeft bepaald. Zijn nieuwsgierigheid, zijn vurig doorzettingsvermogen, zijn zoektocht naar 
innerlijke vrijheid (wat hij ook aan zijn dochters meegaf), zijn karaktertrekken die ertoe 
bijgedragen hebben dat de eutonie eerder een levensfilosofie voor hem werd.
In al wat hij ondernam was een grondige studie voorafgegaan. Hij nam het “au sérieux“.
Zijn kleinzoon vertelt hoe Pierre ook begaan was met o.a. het welzijn van zijn patiënten. Hijzelf 
werd door hem met veel zachtheid en een ongelooflijk geduld van een weerbarstige tendinitis in 
de schouder verlost. ”De ontspanning is gratis beweerde hij, ga er maar naar opzoek“ met een 
goede omkadering. Hij wist de autonomie en de persoonlijke zoektocht aan te wakkeren.
Pierre was ook een geïnspireerde musicus die verscheidene van zijn kinderen en kleinkinderen het 
pianospel aanleerde. Tot zelfs de laatste twee jaren dat hij in een verzorgingstehuis belandde heeft 
hij zijn gezellen met de piano kunnen charmeren.
Pierre heeft het geluk gehad tot op het einde van zijn leven zeer aanwezig en sereen te blijven, en 
door, wat zijn motto in zijn leven is geweest ‘la tête haute’, afscheid te mogen nemen op een eutone 
manier.
Met dank aan iemand die ons kan inspireren door een goed gevuld leven en voor de eutonie 
onuitwisbare sporen achterlaat.

Claire Wildiers

Ingrid
Het is nu ook bijna drie jaar geleden 
dat Ingrid Lombaert is overleden. 
Ingrid die zovele mensen met een 
gulle gastvrijheid bij haar thuis in 
Zoersel heeft ontvangen.
Al die mensen die in het warme 
zaaltje met cederhouten wand eutonie 
mochten beleven en dit wellicht niet 
zo snel zullen vergeten. 
Wij blijven Ingrid dankbaar in het hart 
sluiten.
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Patrick Dupond + en Leïla Da Rocha waren 10 jaar geleden bij Ingrid…
Sommigen onder u zijn reeds op de hoogte. Patrick Dupond, wereldberoemde sterdanser overleed 
op 5 maart na pijnlijke maanden die hij zeer moedig heeft doorgemaakt… vertelde Leïla ons in een 
telefonisch gesprek in maart ll. Zij was zeer aangedaan… haalde de vriendschap aan die wij met 
haar en Patrick hadden… en vroeg o.m. naar Ingrid.              
Want, ja, Patrick en Leïla waren zo’n 10 jaar geleden samen bij Ingrid. 
“Wij hebben zó enorm van haar gastvrijheid en vriendelijkheid mogen genieten” vertelde zij.  
In 2010 & 2011 volgden Patrick en Leïla samen de eutoniecursussen in Ressons le Long  in 
Frankrijk.  Al wie cursussen in ‘la ferme de la montagne’ heeft meegemaakt weet wat die sfeervolle 
plek aan rijke belevingen kon bieden. Daar hebben wij, zoals sommigen onder u, Patrick en Leïla 
leren kennen.  

Misschien hebben sommigen onder u mogen meemaken dat 
Patrick in het salon van Solange - gastvrouw - ‘de Bollero‘ van 
Ravel danste en dit voor de eerste keer ‘opnieuw’ (op de foto 
hiernaast bereidt hij zich voor). Want minder geweten is dat 
hij in 2000 een verschrikkelijk ongeval meemaakte en meer 
dan 130 breuken opliep, heel lang revalideerde en het niet 
meer zag zitten… Het is de ontmoeting met Leïla in 2004 die 
hem een volledig nieuw perspectief gaf. Zo werd hun eerste 
creatie ‘Fusion’ geboren die zij in februari 2011 in Brussel 
brachten. Intussen kwam onze ontmoeting en … het werd een 
vervolgverhaal.
Patrick was bijzonder geraakt en overtuigd van de waarde 
van de eutonie voor hemzelf én voor de dans… Na de eerste 
cursus deelde hij mee:  
“moest Mau-Mau (Maurice Béjart), die steeds het beste voor 
zijn dansers wou, de eutonie hebben gekend dan zou hij deze 
ongetwijfeld in zijn oefenprogramma opgenomen hebben.”                                                                                                                                    
… en hij wou meer ontdekken. Zo werden wij in de balletzaal 
van Leïla te Soisson voor eutonie uitgenodigd en kwamen    

Patrick en Leïla uiteindelijk zelf tot in Zoersel om verder de 
eutonie uit te diepen in de zaal van Ingrid, vooral om het grondbeginsel “zich afduwen en 
moeiteloos het transport beleven” als dansers meer en meer te exploreren.                                                                                                                                           
Nadat zij samen in 2015 de ‘White Eagle dance academie’ in Bordeaux hadden geopend, onder 
leiding van Leïla, voor jonge internationale danstalenten, hadden wij het perspectief, Walter en 
ikzelf, daar eutonie te zullen geven…
Hier een weergave, na een interview, van wat de eutonie voor Patrick betekende:                                                            
elke dag deed hij, heel trouw, één uur eutonie op de mat… Het bewust waarnemen van de 
globaliteit en van het ganse lichaam in grondcontact, het wekken van de voeten en van de 
rugzijde, de vrijheid in liezen en oksels, het vermogen van zich te her-ordenen, zich vanuit de 
eigen midden-as te her-richten, zijn fundamentele eigenschappen voor de danser en verhogen zijn 
‘presence’.                                                                                                          
Zich dan na een dansvoorstelling mogen ontdoen van opgehoopte spanningen en zich om zo te 
zeggen kunnen herschikken laten toe veel sneller te recupereren. Deze ‘halte’ (cet arrêt) betekent in 
de kwetsbaarheid van de danser een echte BASIS.                                                                                          
Ook de zintuiglijke zelfobservatie in het dagelijkse leven en de aandacht voor de mond-ruimte en 
de rust van de tong in de onderkaak hebben voor de danser een bijzonder weldoende uitwerking.                                                                                                                 
Uiteindelijk zal, doorheen de ‘transportbeleving’, de ontdekking van bot- en skeletbesef, de 
lendenkracht, de trochanters en heupgewrichten en de mobiliteit van het bekken een echte 
revelatie voor hem betekenen en hem de verticaliteit in een gans nieuwe dimensie doen beleven.    
Diep bedroefd en dankbaar,

Therese en Walter                                                                                                       5 april 2021
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Vervolgcursus in Ressons-le-Long, augustus 2011, Patrick en Leïla helemaal rechts vooraan.

Basiscursus in Ressons-le-Long, juli 2011, Patrick en Leïla rechts vooraan.



wij verwelkomen …

Snoezig zoontje van
Miranda Van Gestel
eutoniepedagoge 9de cyclus 
en haar partner Jeroen.

Geboren op 6 april 2021.

Proficiat aan hen beiden!
Wij wensen jullie een heerlijke 
boeiende eutone weg 
met dit nieuwe leventje in huis !!!

Milan

11
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eutoniepedagogen stellen voor

In het voorwoord van dit boekje lees je:
een weg ontstaat…

“Deze collage van ervaringen en belevingen in woord en beeld, gaat over rechtop staan en gaan, er 
staan en bestaan. Het is ontstaan als een miniatuurwerkje.
Voor de meeste mensen is rechtop staan en gaan, evident en vanzelfsprekend.
Als dit niet meer vlot door wat pijnlijk of moeilijk is, kan dit impact hebben op je hele lichaam, je 
bewegingen en op je hele zelf.
Ongeveer de helft van mijn leven stap ik met een prothese been, doordat een onderbeen 
geamputeerd is. Ooit zwaar gekwetst aan beide onderbenen, ga ik  behoedzamer, vaak langzamer.
Ik ging met de jaren door innerlijke landschappen, bij mezelf stilstaan en onderzoeken.
Bewuster leven vanuit het waardevolle menselijke leven in haar meerdere lagen en dimensies, 
fysiek, psychologisch, spiritueel, bij zichzelf en bij de anderen, dat interesseert me.
Wat betekent ‘er staan’, bewust aanwezig zijn, oprecht vertrouwen in menselijke mogelijkheden? 
Stilstaan bij ‘hoe is het om te staan?’ en ‘wat is bestaan?’
Waar elkeen naartoe gaat, en welke keuzes men maakt, is weinig voorspelbaar. Ieder gaat haar/
zijn eigen weg, en soms gaan we samen.”

Het boekje is verkrijgbaar voor een bijdrage van 8€ bij  -  marleen.polfliet@telenet.be  -

Staan en Gaan - Een collage van ervaringen en belevingen in woord en beeld - 

door Marleen Polfliet

gaan staan 
op stap gaan 

op weg zijn 
je eigen weg gaan 

gaandeweg 
aangaan 

ga je even mee?

Horta Van Hoye, door Gerda Alexander in Denemarken opgeleid eutoniepedagoge, heeft 
gedurende de ganse coronaperiode niet stil gezeten… Ze heeft, onder andere, filmpjes gemaakt, 
zóveel filmpjes dat we ze hier allemaal niet zomaar kunnen oplijsten… Toch wel ééntje, haar 
laatste ‘Tourner en rond’ via volgende link:
-  https://www.youtube.com/watch?v=Nd_X2Q59-0s  -
De andere vind je via haar website  -  hortavanhoye.net  -

mailto:marleen.polfliet@telenet.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_X2Q59-0s
http://hortavanhoye.net


Neuropathie   -   Louise Hoyng in gesprek met Claire Wildiers en Jill Penton.

De vraag komt voort uit ontmoetingen met mensen met neuropathie en mogelijke interesse voor 
eutonie; ze fietsen veel, wandelen weinig. Om met de pijn te kunnen omgaan, haalt één van hen 
zichtbaar het ‘bewustzijn’ uit de voeten. Hoe kan ik hen stimuleren, wat is wijsheid??
Ik mocht op deze vraag deskundige, stimulerende, heldere antwoorden ontvangen van onze 
collega’s, eveneens fysiotherapeut, Claire en Jill. Graag wil ik jullie hiervan deelgenoot maken.
Claire vertelt uit eigen ervaring: “Ik denk dat de voeten hoe dan ook zeker aangesproken mogen worden: 
ze mogen zelfs een ereplaats krijgen. Persoonlijk mag ik niet zeggen dat mijn voeten echt pijnlijk zijn en ze 
hunkeren zelfs naar aandacht. Ze betasten, aanraken, verwennen, zodat ze zoveel mogelijk vorm krijgen 
(zodat ik die informatie kan blijven oproepen) en een gevoel van ruimte krijgen, weliswaar op een zachte 
manier want ze zijn én gevoelloos én bijzonder prikkelbaar, hoe eigenaardig ook. Het is alsof er een laagje 
lucht onder zit, ik loop soms op wolkjes.
Waar je zeker ook de nadruk op mag leggen is het botbewustzijn: het betokkelen is essentieel, al geeft het wat 
bizarre tintelingen. En het transport, de oprichtingsreflex, zodat de voeten daarmee geïntegreerd worden, in 
het globaal gebeuren.
Ik gebruik een stok, zodat mijn voeten door een verbeterd evenwicht meer ‘kansen’ krijgen om te ontrollen. Ik 
probeer veel te wandelen, wat mijn voeten ten goede komt. Ik probeer het te bekijken niét als een beperking, 
maar wél als een uitdaging. (Het lukt niet alle dagen hoor! Ik durf ook al wel te vloeken en dat komt mij ook 
te goed). Moest ik les geven, zou ik misschien het gebruik van stokken inschakelen; het zal wat steun en 
vertrouwen geven.” 
En het antwoord van Jill: “Ik vind neuropathie een interessante en uitdagende aandoening. Er is nooit één 
oplossing en er zijn veel verschillende typen neuropathie. Mensen bevinden zich in diverse stadia van 
sensorisch verlies, hebben uiteenlopende symptomen en soms pijn.  
Ik geloof echt dat mensen met een beschadigd zenuwstelsel profijt kunnen hebben van onderricht in 
‘sensorieel awareness’… bv. eutonie. Niet alle zenuwuiteinden zijn aangetast; soms is een diepe, duidelijker 
druk of prikkel wel voelbaar, terwijl een lichte aanraking eigenlijk niet eens raakt.
Speelt temperatuur een rol? Wordt warmte meer gewaardeerd? Maakt koude meer gevoelloos?
Onthoud dat er veel soorten receptoren in het lichaam zijn die werken op balans en coördinatie. 
Proprioceptieve informatie komt via gewrichtcapsules en bewegingen. Maak alle gewrichten, al het weefsel 
wakker, inclusief de botten. Kloppen, trillen, vibreren. Diepere prikkels laten een spoor achter.  
Het is altijd de moeite waard om de voeten te wekken… zij zijn niet volledig verdoofd en afwezig. Zij zijn 
misschien vaag aanwezig, alsof omhuld door vijf paar natte, dikke sokken. Misschien tintelen ze of geven ze 
vreemde boodschappen af. Men moet leren leven met deze vreemde signalen. Dat betekent meer aandacht 
eraan geven om er mee te kunnen omgaan. De vaag aanwezige voeten hebben juist extra prikkels nodig om 
erbij te kunnen zijn.
Ik gebruik de rol, het blok, de egels, het schuimrubberen kussen. Allerlei soorten verschillende materialen om 
‘te zoeken naar’ het gevoel. Wat maakt het verschil? Moedig wandelen/stappen… balans en coördinatie 
hebben zintuiglijke input nodig van het gehele lichaam en niet alleen van de voeten. Bewustzijn van het 
contact dat een stok met de grond maakt? Dit kun je ontwikkelen door het te doen en te herhalen.  
Analyseer de functionele problemen en vindt praktische oplossingen, stel je cursist/client in staat om nieuwe 
dingen te proberen…”

-  https://www.bewegenzonderpijn.com/neuropathie/   -

Dank Claire en Jill voor jullie antwoorden!!!

NB een cursiste is verwezen naar een bekkenbodemfysiotherapeut vanwege urineverlies. Het valt haar op 
dat - sinds zij hierover praat - dit zeer regelmatig in haar omgeving voorkomt. Mijn vraag is: wat is in deze 
de meerwaarde van eutonie en heeft een collega wellicht een traject/programma ontwikkeld? Misschien een 
thema voor de volgende nieuwsbrief? 
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Motiverende gespreksvoering (MGV) … ook zinvol in een eutoniesetting, zowel 
individueel als in groep
Kort verslag van de zoomsessie o.l.v. Frank Snieder, door Renild Van den plas.
MGV is een gespreksstijl die verandering bewerkt via motivatie, betrokkenheid en bereidheid. 
Als pedagogen/hulpverleners schieten we (meestal ongewild en goedbedoeld) wel eens in een 
‘reparatiereflex’. We geven dan adviezen en/of concrete tips en opmerkingen, bieden (onze) 
oplossingen aan, beoordelen de situatie als ‘buitenstaander’ en … hopen dat de andere daarmee 
verder kan. Wat meestal niet zo is, in tegendeel: niet zelden komt de ‘cliënt’ daardoor in een  
afhankelijke én machteloze positie, en komt er weerstand tegen deze ‘betweter’.  
De basishoudingen van MGV zijn: 
- Compassie: het welzijn van de ander ondersteunen
- Samenwerking: vanuit gelijkwaardigheid spreken en erop vertrouwen dat de andere persoon 

voldoende maturiteit heeft om ZELF de goede keuzes/beslissingen te nemen. Zelfredzaamheid  
en autonomie bevorderen staat centraal.

- Acceptatie: de keuzes/kernwaarden van de andere zijn (wellicht) anders dan de mijne. Het 
tempo van de andere wordt gerespecteerd.

- Ontlokken: nieuwe inzichten/gedachten, verandertaal bij de andere laten ‘broeien’ en laten 
uitspreken. 

Concreet: 
Als gesprekspartner/pedagoog kan je reflecties geven die de kernwaarden/het onderliggend 
verlangen van de ander kernachtig ‘teruggeven’. Zo’n heldere, korte tussenkomst komt de 
efficiëntie ten goede. Je maakt de vertaalslag: wat zit er ‘onder de woorden’ van de andere 
persoon. Welke intrinsieke motivatie kan je daar plukken en ‘teruggeven’ aan de ander. 
Korte, heldere reflecties kunnen - ook in een cursusgebeuren - heel helpend/ondersteunend zijn 
voor de persoon die op zoek is naar verandering/verbetering van het welbevinden. 
Je  gaat op zoek naar verandertaal in tegenstelling tot behoudtaal. De ambivalentie bij de andere 
persoon (‘ik wil wel, MAAR …’  of  ‘eigenlijk zou ik….’) wordt hiermee doorbroken. De andere 
persoon gaat ZELF ontdekken wat belangrijk/noodzakelijk is voor hem/haar en kan dan zelf een 
klein, haalbaar stapje zetten.  Dat zal veel meer opleveren dan jouw goedbedoelde advies! 
Voor meer info en of een oefentraject: Frank Snieder  -  Frank.snieder@ziggo.nl  -

mailto:Frank.snieder@ziggo.nl
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de vier jaargetijden  -  lente

De traditie vertelt dat Pieter Bruegel vaak aan rijkgevulde tafels aanzat. En dat beeld is gaan beklijven. De 
boerenbreugel, de smulpaap. Mij goed. Maar vergeten wij daarbij niet al te vlug dat Bruegel ooit wel grotere 
tafels zag, volgeladen met alle goeds: de natuur zelf. Daarover geraakt hij niet uitverteld.
Vooral ‘De hooioogst’ is een onsterfelijk tafereel, waarmee ik mij sterk verbonden voel. Bruegel behoudt 
globaal zijn kosmische visie op het landschap, maar reeds meer dan in zijn andere doeken staat de mens 
centraal, in de bekoorlijke tuin van de lente.
Bruegel voert mij zowaar binnen in het beloofde land. Sneeuw en ijs zijn al lang verdwenen en de milde 
lenteregen heeft het gras hoog doen opschieten. Nu ligt het reeds gemaaid te drogen in de oostenwind. Boeren 
en boerinnen reppen zich om het gras twee-, driemaal daags te wentelen en te keren in de zon, die reeds hoog 
staat. De platte strohoeden werpen een volle schaduw af, waarin bezige boerinnen als in een koker bewegen. 
Hun rokken en schorten, die de koelte gevangen houden, reiken tot op de grond.
De kar is bijna volgeladen! Nu wordt het wel even opletten. Juist afgemeten pakken beide boeren, in losse 
hemdsmouwen op de blote huid, het hooi bij beetjes samen en zwaaien het in een krachtige haal hoog op de 
hooiwagen. De derde trapt het losse hooi volgens de regels van de kunst naar het midden toe vast aan, zodat 
de kar niet voortijdig haar wispelturige last afwerpt. Het is een eendere beweging, waarop laders en aantasser 
moeten ingespeeld zijn.
In deze zoete tijd van het jaar hebben ook de prille bloemen reeds vruchtgezet. Op een wel vreemde wijze 
worden de eerstelingen uit de groentetuin, zoete erwten in hun peulen en vroege boontjes, en ook nog 
sinksenkersen, zo uit de boomruikers rond de hoevetjes geplukt, in manden naar de markt gedragen.
Groenten en fruit drukken op een handvol vers geplukte netels, waarmee ze tevens moeten worden toegedekt 
tegen de brandende hitte. De last is zwaar, maar toch zijn het de dragers, die de werkers in het hooi beklagen: 
zij trekken naar de stad en daar zien zij de wereld veranderen. Straks keren zij terug met een beurs vol geld.
Doch, aan alle werk komt een einde. Eens het hooi gestapeld kan het vee met klinkende bellen zijn intrede 
doen en kunnen boer en boerin voor een tijdje weer verdwijnen.
Wellicht is er geen ander jaargetijde dat Bruegel en mijzelf zo onweerstaanbaar doet dromen van een eeuwig 
nu, het paradijs: de zoetste tijd van het jaar, de hooioogst.
Piet Chrispeels (filosoof, pastoor van Gooik)



Met dank om ons te blijven ondersteunen 
en mee te werken aan de verdere uitbouw van onze vereniging.

-  www.eutonie.info  -

Info en lid worden via  -  vve.correspondentie@gmail.com  -

Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief verwachten wij graag tegen 11 juli.

Nieuwsbrief 21 van de Vereniging voor Eutonie, april 2021 
VvE vzw - A. Van Solmsstraat 29, 2900 Turnhout - BE 0632.658.744 - RPR: Antwerpen afdeling Turnhout, Kasteelplein 1
Redactie en lay-out Kristina Nijs  -  kristina.nijs@skynet.be  -

“Ik raak aan, ik wordt aangeraakt, dus ik ben.”
(Tango, tangor, ergo sum)

Wilhelm Schmid, Duits filosoof

beeld gekopieerd van de website  - purechild.be -  het magazine dat kinderen benadert met een open geest
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