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Reorganisatie: terug naar de bron! 

Vijfentwintig jaar I.H.C. en veel mensen hebben hun 

diensten aangeboden in die 25 jaar. Altijd vanuit veel 

betrokkenheid met de missie van het I.H.C. om 

mensen bij hun geluk te brengen. 

Nu staan we voor een reorganisatie. Het is beant-

woorden aan het gevoel van ‘terug naar de bron’, 

terug naar de oprichters van het I.H.C. Vanaf nu 

zullen we het secretariaat zelf doen, de mensen zelf 

te woord staan, de brochures zelf versturen en het 

contact met de mensen onderhouden. 

Tijdens onze overwegingen in de zomerperiode stel-

den we onszelf ook de vraag: “Wat kunnen we anders 

en beter doen?”Een antwoord kwam spontaan op: 

“Wij – en alleen wij – dienen onze missie uit te 

dragen, wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van 

de opleidingen en de organisatie daarvan. Dat vraagt 

om nieuw beleid. En dat doen we vanaf nu dan ook. 

We zijn Diana heel dankbaar en erkentelijk voor alles 

wat ze voor het I.H.C. heeft gedaan. 

Op korte termijn zullen er geen grote veranderingen 

doorgevoerd worden. We hebben ervoor gekozen het 

symposium op te schuiven naar het voorjaar van 

2011. We merken dat veel mensen op 1 september 

nog op vakantie zijn en de reorganisatie vraagt de 

nodige tijd van ons.Wél zullen we hard werken aan 

een jubileumboek dat aan het einde van het komende 

studiejaar gepubliceerd gaat worden. Voor hen die 

graag een bijdrage – in de vorm van een essay of 

artikel – willen aanleveren, is er zo meer ruimte ont-

staan.  We zullen de aangeboden artikelen en essays 

kritisch bekijken. Zij dienen een meerwaarde te heb-

ben voor een breed lezerspubliek. Een commissie zal 

de essays en artikelen hierop beoordelen. 

Tot 31 december 2010 kunnen bijdragen opgestuurd 

worden naar Loek en Peter-Jan in Frankrijk (Les 

Grangeonnes, 07270 S. Basile, Frankrijk ) of worden 

gemaild: ihc-frankrijk@het-ihc.nl 

Terugblik Zomerschool 2010. 

Het kon niet treffender verwoord worden dan in enkele 

citaten van het lied uit de film “As it is in heaven’ 

Vanaf nu is het leven van mij 
Ik heb maar zo’n korte tijd op aarde 

Ik wil voelen dat ik leef 

Al mijn dagen lang 

Ik wil leren zoals ik wil 

Ik wil voelen dat ik leef 

Ik ben nooit mezelf verloren 

Het sliep alleen in mij 

Misschien had ik nooit een keuze 

Open middag op  

zaterdag 4 september. 

De oprichters van het I H C, Loek Knippels en 

Peter-Jan In der Rieden, zullen samen een infor-

matieve Open Middag organiseren in Conferen-

tiehotel De Spreeuwelse Heide te Westelbeers 

(tussen Tilburg en Eindhoven), waar de opleidin-

gen gegeven worden (voor adres en route, zie 

www.despreeuwel.nl)  

Een mooi moment om de sfeer te proeven maar 

ook om kennis te maken met deze twee bevlogen 

mensen. Zij hebben een duidelijke missie in deze 

wereld en staan er al 25 jaar voor. Door hen zijn 

er enkele gefundeerde opleidingen ontstaan 

(coachopleiding en counseloropleiding). Onlangs 

heeft zelfs het UWV een student de garantie 

gegeven dat zij haar opleiding aan het I H C. mag 

volgen, volledig gesubsidieerd door het UWV. 

Een mijlpaal voor het I H C, want met deze 

toezegging is er wel een precedent geschapen. 

De overheid kan niet meer om het I H C heen! 

Wil je de Open Middag bezoeken dan ben je va-

naf 14.00 uur van harte welkom. Het is géén 

inloopmiddag, maar er wordt een programma 

aangeboden worden met enkele voordrachten, 

informatie en een mini-workshop. Alles is geheel 

gratis! Graag van tevoren even aanmelden. 

Intensieve training op Terschelling. 

Mocht je nu wel interesse hebben in het zelfreali-

satiejaar (het eerste jaar van de opleiding) maar 

het moeilijk vinden om 23 dagen in weekends vrij 

te maken, dan komt er in het voorjaar een unieke 

kans om op een heel intensieve manier dit proces 

met jezelf aan te gaan tijdens een drieweekse, 

intensieve training op Terschelling, volledig 

verzorgd. 

De kosten voor de training bedragen € 1850,00, 

los van de verblijfskosten. 

Binnenkort kun je uitvoerige informatie over deze 

formule lezen in de Nieuwsbrief en op de web-

site: www.het-ihc.nl (maximaal aantal deelnemers 

is 30 personen) De training wordt gegeven door 

Loek Knippels en Peter-Jan In der Rieden met 

een team van co-trainers.Datum: zondag 27 

februari tot en met vrijdag 18 maart 2011. 

Spreiding uitgaven nieuwe boeken. 

Loek en Peter-Jan hebben afgelopen jaar volop 

geschreven en in het komende studiejaar 2010 – 

2011 zullen maar liefst vier boeken van hen 

gepubliceerd gaan worden. Bij elke publicatie zal 

er een voordracht gegeven worden in het Confer-

entiehotel De SpreeuHeide te Westelbeers (n.b.) 

en zal het desbetreffende boek tegen een  

reductie aangeboden worden. 



Ik ben nooit mezelf verloren 

Het sliep alleen in mij 

Misschien had ik nooit een keuze 

Behalve dan de wil om te leven 

Het enige dat ik wil is gelukkig worden 

Zijn wie ik ben 

En sterk en vrij zijn 

En mijn leven is alleen van mij. 

Aan het einde van de fascinerende week kregen we 

een cadeau met de tekst: 

Lieve Peter-Jan en Loek, 

“Dit is geen wens of advies, het is wat jullie zijn!Jullie 

gave is ongekend. We zijn er allemaal van overtuigd 

dat deze week heel bijzonder, uniek en ongelooflijk 

waardevol is. Daarvoor willen we jullie bedanken” 

entiehotel De SpreeuHeide te Westelbeers (n.b.) 

en zal het desbetreffende boek tegen een  

reductie aangeboden worden. 

Hou dan ook de website in de gaten en lees de 

volgende Nieuwsbrief wanneer de eerste presen-

tatie zal zijn. 

In het tijdschrift Spiegelbeeld stonden afgelopen 

zomer de eerste drie hoofdstukken van het 

nieuwe boek over relaties van Loek. Er zijn veel 

reacties gekomen. Mensen die vroegen om een 

workshop rondom relaties en seksualiteit. Loek 

heeft aangegeven dat hij daar komend jaar aan-

dacht aan gaat besteden en dat er enkele the-

maweken in Frankrijk georganiseerd zullen 

worden die diepgaand, confronterend en helend 

zullen zijn. Mocht je al belangstelling hebben, 

geef je dan tijdig op. 

 

Intake-gesprekken:  

aanvang nieuw studiejaar. 

Vanaf begin september zullen zowel Loek als Peter-

Jan de intakegesprekken voeren met de nieuwe stu-

denten voor het eerste jaar. Je wordt dan uitgenodigd 

om in een persoonlijk gesprek je motivatie toe te lich-

ten, omdat een studie bij het I H C altijd betekent dat 

jouw proces in een versnelling gaat komen. Kun je dat 

aan? Ben je bereid om jezelf kwetsbaar op te stellen 

in de groep? Ben je bereid om in de spiegels van je 

groepsleden te kijken? Zelfreflectie is een voorwaarde 

om aan de opleiding te kunnen beginnen, naast de 

bereidheid om de eigen levenservaring in te brengen. 

Ook kun je dit gesprek gebruiken om je eventuele 

twijfels op tafel te leggen en contact te maken met je 

diepste drijfveer: “Ware een studie bij het I H C?” 

Internationaal Holistisch Centrum 
Klappeistraat 7,  
5541 HC  Reusel 
T: 0497-643112,  
E: info@het-ihc.nl,  

Je ontvangt onze Nieuwsbrief omdat je je daarvoor in-

geschreven hebt of (oud-) student bent. Eventueel afmelden 

per mail. 


