
Beste PEP deelnemers en belangstellenden,
Soms is s lte een goed antwoord op wat er om ons heen gebeurd. Dat vonden wij, 
gedurende de afgelopen periode, in elk geval wel. We hopen dat jullie en jullie naasten deze 

jd, waarin het coronavirus ons land beheerste, zo goed mogelijk en vooral gezond door zijn 
gekomen. 

Nu een ieder weer langzaam op gang komt, willen we jullie op de hoogte brengen van een 
aantal lopende zaken binnen het PEP. Helaas gaat ook de PEP dag van 5 juni nog niet door; 
we hopen elkaar in november weer echt te ontmoeten. Wel is er nagedacht over een online 
programma waar we jullie in deze nieuwsbrief en bijgesloten flyer over informeren. Een 
middag voor opleiders is inmiddels gepland en we kijken alvast een beetje vooruit naar ons 
jubileumjaar in 2021.  

Met hartelijke groet,

Annerieke, Diny en Piet (Het PEP bestuur)

Ook geen PEP dag op 5 juni
Vanwege de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan, lukt het nog niet om op 5 juni een PEP dag te verzorgen. Alle geplande dagen 
schuiven we door. Onderaan deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van alle komende 
PEP dagen en andere ac viteiten. 

Degenen die zich al opgegeven hadden, krijgen hun geld terug. Piet stort het betaalde 
bedrag één dezer dagen op jullie rekening.

Online themabijeenkomsten
In de flyer die bij deze nieuwsbrief is meegezonden,
kunnen jullie informa e vinden over onze online
themabijeenkomsten. In negen bijeenkomsten maken
we een reis rond de cirkel waarbij verschillende
enneagram trainers ons mee zullen nemen in de
wondere wereld van zijn of haar type. Meer informa e
vind je in de flyer. Aanmelden kan via 
info@enneagrampla orm.nl



Opleidersmiddag 
In eerdere nieuwsbrieven hebben we al genoemd dat we de verschillende enneagram 
opleiders in Nederland samen willen brengen om het draagvlak voor ons pla orm te 
verstevigen. Op zaterdag 19 september van 13 -17 uur vindt deze bijeenkomst plaats in het 
Ambt van Nijkerk. Een inhoudelijk programma volgt nog. Als je een enneagram opleider bent
of de inten e hebt om een opleiding te starten, laat ons dit dan weten. Je kunt een e-mail 
sturen naar info@enneagrampla orm.nl

Kascontrole 2019 en  begro ng 2020
Omdat de PEP dag in april niet doorging, wordt er naar mogelijkheden gezocht om de 
kascontrole van 2019 online te doen. Mike en Monique zijn gevraagd om deze controle te 
doen. Zij zullen op de PEP dag in november hun verslag aan jullie uitbrengen.

De begro ng voor 2020 is uiteraard al wel op orde. Degenen die de begro ng in willen zien, 
kunnen deze opvragen bij Diny: info@enneagrampla orm.nl

2021 een jubileumjaar voor het PEP
In 2021 bestaat het PEP 15 jaar. Hier willen we graag, met elkaar, aandacht aan besteden. 
Als jullie leuke ideeën hebben voor dit jubileumjaar, willen jullie deze dan aan ons 
doorgeven. Je kunt een bericht sturen naar info@enneagrampla orm.nl . Als je dan ook wilt 
laten weten of je mee wilt doen met de uitwerking van je idee, dan neemt iemand van de 
kerngroep contact met je op. 

Beeldbellen
De afgelopen maanden hebben velen van ons een weg gevonden via allerlei 
videoconferen es. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen zodat we van elkaar kunnen 
leren. Je kunt je ervaringen delen op onze (Privé) facebookpagina: Pla orm Enneagram 
Professionals.

Nog even alle ac viteiten op een rijtje
Vrijdag 5 juni 2020 (10 - 12uur): Online themabijeenkomsten: Een reis rond de cirkel
Zaterdag 19 september 2020 (13 -17 uur): Opleidersmiddag
Vrijdag 6 november (10 - 17 uur): PEP dag: De verhalende tradi e
Vrijdag 2 april 2021 (10 - 17 uur) PEP dag: Tri-typing
Vrijdag 5 november 2021 (10 - 17 uur): PEP dag: Lichaamswerk

Zaterdag 10 oktober 2020 ESN dag: Ins nctvarianten/subtypen


