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Je ontvangt onze Nieuwsbrief omdat je je daarvoor ingeschreven hebt of (oud-) 

student bent. Eventueel afmelden per mail. 

Maskers op…..maskers af! 

Februari is de maand van carnaval: symbolisch het feest om 
nog even helemaal uit je dak te gaan omdat daarna de periode 
van soberheid en vasten aanbreekt. Het lichaam wordt  
gereinigd en de geest  verlicht door veel contemplatieve mo-
menten. 

Tja, zo was het ooit! 

Nu denken we vooral aan zotdoen, drie dagen de bloemetjes 
buiten zetten en even helemaal iemand anders zijn. Op zich 
een mooi moment om juist die deelpersoon uit de kast te trek-
ken waar je wat moeite mee hebt of die je zo graag eens op de 
voorgrond zou willen hebben. Dat lijkt me een hele uitdaging: 
de vuilspreker aan het woord (kun je eindelijk er eens alles 
uitgooien wat je zo lang hebt opgekropt), de verleidster (maar 
pas dan wél op dat je niet met jezelf laat spelen), de bankdirec-
teur, de minister…allemaal rollen die we wellicht wél kennen 
maar waar we niet voor durven gaan  staan. 

En wanneer die rol dan voldoende is uitgekristalliseerd, kan die 
vanaf Aswoensdag (de dag nà carnaval) een ereplekje krijgen 
in jouw deelpersonen-theater. Je hebt de rol dan geaccepteerd 
en nu heeft die een plek gekregen in jouw bewustzijn. 

Een fijne carnaval toegewenst. 

Vrijwilligers gezocht voor de coachweek. 

Ook dit jaar vragen we maximaal vier vrijwilligers/sters als 
‘proefpersoon’ voor de coachweek van 20 – 27 maart 2010. 
Deze week levert je enorm veel inzichten op omdat je de hele 
week als gast op Les Grangeonnes verblijft en er dagelijks een 
sessie met jou gehouden wordt onder supervisie van enkele 
stafleden van het I.H.C. 

De kosten bedragen slechts 260 Euro per persoon, los van de 
vervoerskosten. Het is misschien zelfs  mogelijk om met elkaar 
te reizen.Toelating gebeurt in volgorde van aanmelding en na 
screening. Mail voor aanmeldformulier: info@het-ihc.nl   

Symposium. 

Het programma zal vanaf eind maart bekend zijn en in de 
Nieuwsbrief van april kun je dan lezen wie er voordrachten 
verzorgen en wie er zijn voor de workshops in de middag. 

Het belooft een speciale dag te worden omdat gevraagde spre-
kers tot nu toe erg enthousiast reageren en zelfs de weduwe 
van prof. Eugène Heimler uit Jerusalem  komt. De meest bek-
ende voor menigeen is natuurlijk prof.dr.ir. Iteke Weeda. 

Maar er is ook live muziek tijdens de lunch en na afloop van dit 
unieke symposium. 

In april komt het definitieve programma. De datum kun je alvast 
vastzetten in je agenda:1 september 2010. De kosten be-
dragen: € 160 voor afgestudeerden en € 185 voor de overige 
deelnemers. 

Valentijnsdag 14 februari: Elke liefde telt. 

Voor velen is Valentijnsdag een gewiekst commercieel plan om  
artikelen te verkopen. Wij doen het echter anders. Op die dag sturen 
we een lieve kaart/brief aan mensen die veel voor ons betekenen. Is 
dit soms ook een goed idee voor jou? 

Denk eens aan die mensen waar je veel om geeft maar die je dit 
weinig of niet laat weten waarom zij zo belangrijk voor jou zijn. Maar 
ken je soms ook mensen die elders verblijven en die een harte-groet 
van jou zeer op prijs tellen, stuur hen dan eens een kaartje op die 
dag: mensen in het ziekenhuis, in de gevangenis, in een ver land. En  
zo kun jij je zeker meerdere bijzondere mensen voorstellen die een 
harte-groet van jou verdienen. 

Zomerweek 2010 in Frankrijk. 

Vanaf zaterdag 17 tot 24 juli 2010 ben je van harte welkom op het 
woon/werkdomein van Loek en Peter-Jan waar  weer een intensieve 
week georganiseerd wordt. Je kunt deze week gebruiken als ‘opstap’ 
naar één van de opleidingen van het I.H.C., de coach-opleiding of de 
counselors-opleiding. Voor anderen kan deze week gebruikt worden 
als een bijscholingsmoment en menige beroepsvereniging verleent 
studiepunten voor deze week. Naast deze ‘broepsmatige’ redenen 
kan je deze week natuurlijk nog steeds ter eigen inspiratie gebruiken 
om daarna opgeladen en geïnspireerd weer huiswaarts te keren. 

Het belooft een intensieve werkweek te worden waarbij tevens 
ruimte is voor ontspanning en ontmoetingen met mede-cursisten en 
de fraaie omgeving. 

De kosten zijn voor studenten van het I.H.C. 550 Euro per week  
evenals voor de “Vrienden van het I.H.C.” en  externen betalen 650 
Euro per week. Op de website kun je lezen hoe zo’n week er uit ziet, 
dit is echter afhankelijk van de deelnemers zelf omdat het pro-
gramma mede door de formule van het ‘ervaringsgerichte leren‘ 
vorm wordt gegeven. 

Je kunt je vanaf nu aanmelden via het secretariaat:  
0497 – 64.31.12 / info@het-ihc.nl. 

Lezingen in mei. 

Ook komende periode zal Loek ‘on tour’ gaan en menige plaats in 
Nederland bezoeken met een voordracht. Tevens zijn er andere 
stafleden bij aanwezig die ingaan op de vragen over de opleidingen 
van het I.H.C. Er zijn gratis brochures en studiegidsen verkrijgbaar. 

In de volgende Nieuwsbrief zullen alle data en plaatsen gepubliceerd 
worden. Nu staan inmiddels drie lezingen definitief gepland: 

Vrijdag 21 mei in Milsbeek in het Wellness Centre. 
Zaterdag 22 mei in het Centrum  Al een zijn, in Vlissingen.  

Woensdag 26 mei in Kloetinge, centrum De Bron.. 

Cursussen 

Er is nog ruimte  voor de cursus EHBO voor therapeuten met een 
officieel erkend diploma d.d. 6 maart 2010   Klik hier voor informatie. 

Kun je de Nieuwsbrief niet lezen, 

klik dan hier ! 


