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Uit het Dossier, samengesteld en uitgegeven door de VES ‘Eutonie: duurzame zelfzorg, 
Gezondheid – Preventie – Revalidatie’ haal ik de volgende tekst als aanzet voor het nieuwe jaar: 

“Gezondheid is een dynamisch fenomeen en aandacht voor gezondheid moet worden gezien als een 
onlosmakelijk onderdeel van de levenskunst en niet als iets dat pas nodig is als zich ziekten aandienen. 
Natuurlijk moet ziekte, waar mogelijk, worden behandeld, maar daarnaast moet er ook aandacht zijn voor 
het versterken van veerkracht, zelfregie en health literacy - basisgezondheidsvaardigheden. 
...
Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven ... deze defi nitie is fl exibeler en dynamischer en neemt de 
veerkracht van mensen mee.”

“Juist in het stimuleren van deze zelfbewuste verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid bij het eigen 
welbevinden, ligt de meerwaarde van wat eutonie te bieden heeft. De eutonie biedt tools aan waarmee de 
persoon zijn eigen regie kan voeren om de uitdagingen van het leven aan te gaan. En dit volgens ieders 
eigenheid, mogelijkheden en beperkingen.”

Je kan daarover verder lezen in het dossier, gratis te downloaden op - www.eutonieschool.org -
Of een fi lmpje van Machteld Huber over positieve gezondheid zien,  
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/parels/nieuw-concept-van-gezondheid/

We wensen voor ieder, een weg naar diepere lagen in jezelf en ware verbondenheid. Dat 
waardering, medeleven, moed, openheid, authenticiteit en inspiratie, mogen ontwikkelen als 
geschenk aan jezelf, aan anderen, en de wereld !

Gelukwensen voor gezondheid en welzijn in 2016 ! 
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Gebruik deze ruimte om zelf iets te schrijven, te tekenen of een collage te creëren.
Wat leeft er in je van verlangen, wens, intentie, ervaring, met betrekking tot eutonie voor het 

komende jaar. Stuur ons dit terug of je kan het met iemand delen ...
- eutonievereniging@gmail.com -
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∞ Forum

Een cursiste schrijft : 

Eutonie, dat is iets goeds ... Zo ervaarde ik het.
Het heeft niets te maken met presteren. Het begon al met eenvoudig te gaan liggen. Via eutonie 
ga je ervaren hoe je gedragen wordt in je lichaam. Ik wist hoe het voelde om uitgeput te raken, de 
ontdekking van nieuwe krachten te putten sterkte me fysiek, emotioneel en psychisch.
 
Je leert met aandacht staan en gaan op een lichte en harmonische wijze. Op deze wijze kon ik 
vreugde halen uit de oefeningen, opnieuw blij zijn en waarderend in het leven staan. Ik werd 
opnieuw ontvankelijk voor de vreugden in het dagelijks leven.
 
Via lichamelijke weg leer je spanningen in je lichaam ontdekken, diep voelen en hanteren. 
Ik leerde ruimtes verkennen en toelaten, bijvoorbeeld in de oksels maar ook in de gewrichten. 
Het was een verrassende vaststelling om echt te voelen hoe er iets meer ruimte kwam in 
bijvoorbeeld mijn heupgewricht. Dat was pas ont-spannen! 
 
Je kan eutonie altijd en overal toepassen in het dagelijks leven. Eens je in de eutonie bent ingeleid, 
ga je die weg steeds verder verkennen en je eigen maken. 

Myriam Van Cauwenberghe

Gezondheidsbeurs in oktober 2015 in ICC Gent (organisatie Synergio events) :

Het was een matig succes qua opkomst en belangstelling.
Er waren echter boeiende contacten en het gezamelijke initiatief voor de stand van VES en VvE          
straalde de rust uit die eutonie kan geven ... er borrelden ideeën op voor stand-materiaal/PR 
voor de eutonievereniging. 
Dank aan Isabella, Chris en Marleen die de stand verzorgden.
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Verslag vergadering VvE :

Er had een feestelijke brunch plaats op een zaterdagochtend 28 november 2015 in Burcht bij 
Karlien. Leden van het vroegere eutonienetwerk en de huidige bestuursleden van de RvB van de 
eutonievereniging, zaten gezamenlijk rond de tafel.   

Karlien, Lucas, An, Magda, Jef, Jill (nam de foto), Marleen, Chantal, Geert, Hanneke, en Renild.

Het waren fijne ontmoetingen, waar persoonlijke ervaringen, enkele groepsdynamische 
processen en organisatorische inzichten ter sprake kwamen. Deze samenkomst was stimulerend 
voor de verder ontwikkelingen van de eutonievereniging en om helder te krijgen waar we voor 
staan, zodat dit in concrete acties vorm kan krijgen. Een proces dat inzet, tijd, afstemming en 
samenwerking vraagt ... alvast een waardevol uitwisselen van elkaars bijdrage !

De missie en kernwaarden die destijds door het eutonienetwerk behartigd werden en 
geformuleerd in de infobrief van 15.12.2009, blijven belangrijk in de verdere werking van de 
eutonievereniging :

-  de vereniging wil inspirerend werken voor en door eutoniepedagogen 
-  fundamentele waarden zijn wederzijds respect en sociale behoedzaamheid
-  de werking is inhoudelijk gericht op ontwikkeling en verdieping
-  tevens gericht op uitwisseling, vernieuwing en verruiming van inzichten
-  onze gemeenschappelijke basis is het geloof in de kracht en de werkzaamheid van eutonie

Zorgen dat men als bestuur in eigen kracht staat, een platform blijven creëren voor 
ontmoetingen, en goede ondersteuning bieden aan collega’s.
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∞ Vlaamse Eutonie School, VES  

•  De 8ste bijscholingscyclus loopt ten einde en wij zijn bijzonder verheugd dat nieuwe 
    eutoniepedagogen u als collega’s gaan vervoegen vanaf midden februari 2016.
    Voor de 9de cyclus ligt de Bijscholingsbrochure klaar ... en er hebben reeds enkele 
    intakegesprekken plaatsgehad ..
    - www.eutonieschool.org -

•  De nascholing met Jean Lerminiaux, voorjaarsweekend in maart 2016 gaat  niet door.
    Het najaarsweekend daarentegen vindt plaats op 1 en 2 oktober 2016.
    Noteer dit alvast in uw agenda !

•  In het najaar komt er een nascholingsaanbod voor een groeigroep ‘actief-receptief’ gedurende 
    drie zaterdagen. Voor eutoniepedagogen die hun praktijkervaring willen opbouwen en hierover   
    verder willen uitwisselen.
    Concrete gegevens volgen nog. Wie interesse heeft mag zich reeds melden bij Walter.
    - walter.vangorp@eutonieschool.org -

∞ Raad van Bestuur

Het Huishoudelijk Reglement is zo goed als af en zal tijdens de Algemene Vergadering aan de 
leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Het HR is wellicht vóór 6 maart beschikbaar ter 
inzage. De taakbeschrijving van de vacature is onderdeel van het HR.

• Open functie voor secretaris als lid van de raad van bestuur
• Vernieuwing lidmaatschap 2016 en lidgelden (meer informatie zal u toegezonden worden
             door Karlien Missinne, penningmeester)

Dringend gezocht  - Secretaris – iets voor jou ? 
Wie stelt zich kandidaat voor deze belangrijke functie in onze groeiende vereniging ?
We zijn op zoek naar iemand, liefst met ervaring, die de taken van de secretaris kan overnemen en 
lid wil worden van de Raad van Bestuur. 
Je moet voorbereid zijn om enkele uren per week, samengelegd ca. een dagdeel, aan deze functie 
te besteden en bereid zijn 4 à 6 keer per jaar naar vergaderingen op een zaterdagochtend te komen.
Lidmaatschap van het bestuur is een vrijwilligersfunctie. Er geldt een bescheiden reiskosten- en 
onkostenvergoeding.

Voor meer informatie omtrent deze functie, zoals de concrete taakomschrijving,  graag contact 
opnemen met een van de huidige bestuursleden.
Aanmelding, voorzien van een kort curriculum vitae, kan tot 1 maart 2016 ingediend worden bij 
de voorzitster van de VvE, An Matthe - an.matthe@telenet.be -
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∞ Focusgroepen / kamers

- Public relations en website -

Vorig jaar, rond deze tijd, droeg Jef Verschueren zijn taak als website-beheerder over aan Jack 
Vanhandenhove, die dit voorlopig opnam, in afwachting tot iemand anders hiervoor werd 
gevonden. We keken uit naar vervanging. 
Zoals u wellicht zelf ervaren hebt, werd onze site de voorbije periode herhaaldelijk gehackt. 
Het invoeren van de eutonie-activiteiten loopt daardoor niet zoals gewenst. 
De Raad van Bestuur heeft beslist om de huidige website stop te zetten. Meer info volgt op de 
Algemene Vergadering van 6 maart. 

We doen er alles aan om 2016 ‘met een nieuwe lei’ te kunnen starten. 
Een warme dank aan Jef en Jack die ons geruime tijd van dienst waren. 

Aan de focusgroep public relations nemen deel :

     Marnic Clarys
     Als cursist binnen de 8ste opleidingscyclus van de Vlaamse Eutonie School, ondervind ik, 
     bij mijn prille voorbereidende acties om na de opleiding cursussen aan te bieden, hoe 
     onbekend eutonie is. Onbekend is spijtig genoeg vaak ook onbemind. Daarom vind ik het 
                een uitdaging om vanuit de werkgroep PR de waarde van eutonie uit te dragen.

     Renild Van den plas
     Bij de oprichting van de Vereniging voor Eutonie,  heb ik mij geëngageerd  in de PR-groep,
     want ... eutonie heeft zoveel betekend in mijn leven  en ik pluk er dagelijks nog de vruchten 
     van. Dàt geschenk kan en wil ik niet voor mezelf houden. Ik wil er veel mensen mee laten 
     kennismaken en ervan laten proeven. Het vormingstraject/ de methode die wordt aangereikt 
     verdient een prominente plaats in de preventieve gezondheidszorg. Via het PR-werk wil ik 
     er mee voor zorgen dat eutonie ruimere bekendheid én erkenning krijgt, opdat de cursussen 
van mij en mijn collega’s  daardoor ‘moeiteloos’ kunnen vollopen, tot voldoening van iedereen ...

∞ Varia

ø  In één van de volgende nummers van het Gezondheidsmagazine bodytalk, wellicht februari, 
     zal er een artikel over eutonie verschijnen ! Uitkijken dus ! 

ø  Er is weer een nieuwe voorraad eutoniemateriaal voor cursisten en cursusgevers :
     blokkussentjes in latex, kleine zachte kussentjes gevuld met kapok of boekweit, 
     dikkere stevige kussens in wol.
     Op vraag en in overleg met Renild Van den plas kan ook ander materiaal gemaakt worden
     tegen het forum van 6 maart 2016 - renild.vdp@gmail.com -

Nieuwsbrief 4 van de Vereniging voor Eutonie - januari 2016
onder de redactie van Marleen Polfliet   
layout Kristina Nijs                               volg de eutoniegroep op 
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