
Nieuwsbrief september 2020.

Beste PEP-leden en belangstellenden.

Wij hopen dat het corona-virus aan jullie deur voorbij is gegaan en dat allen -ondanks beperkingen 
en mogelijke corona-zorgen- toch een fijne zomer achter de rug hebben.

Bij deze nieuwsbrief:
a. Een oproep aan alle PEP-leden voor het verlenen van actieve medewerking aan taken binnen 
de PEP-organisatie;
b. Een uitnodiging voor de PEP-dag van 6 november: De verhalende traditie onder leiding van 
Jeanette van Stijn; 
c. Informatie en een uitnodiging om deel te nemen aan de derde online workshop: “Een reis om de 
cirkel” op dinsdag 6 oktober a.s.

Het Pep-bestuur.

a. Oproep aan alle PEP-leden voor het verlenen van actieve medewerking aan taken binnen 
de PEP-organisatie.
Nu piept en kraakt het bij de testcapaciteit van de GGD’s. De ziekenhuizen komen mogelijk op 
korte termijn weer onder druk te staan, vooral wat betreft mankracht. 
Ook binnen de organisatie van het PEP kraakt en piept het al geruime tijd wegens tekorten aan 
enthousiaste man-/vrouwkracht. In onze laatst verzonden nieuwsbrief aan alle leden van het PEP, 
hebben wij een expliciete oproep gedaan om bestuurs- en kerngroepsleden te werven. 
Bij deze nieuwsbrief doen wij wederom een beroep op al onze PEP-leden !! 

Wordt een waardevolle spin in het web van het PEP en verricht een aantal 
taken/werkzaamheden die speciaal op jouw lijf geschreven zijn. 
We komen graag met jou in gesprek over de mogelijkheden om te komen tot een actief en 
enthousiast PEP.
Samen maken wij tenslotte de muziek. Met vele instrumenten ofwel “tonen”, raken we vast en 
zeker een bijzonder mooie en fijngevoelige snaar! 
Dus aarzel niet en geef even een seintje via ons e-mail account: info@enneagramplatform.nl



b. Uitnodiging voor de PEP-dag van 6 november 2020.
Natuurlijk hopen wij dat de lang verwachte PEP-dag, in het kader van de Verhalende Traditie, 6 
november a.s. door kan gaan. 

De flyer ontvangen jullie op korte termijn!

We gaan voor een volledig corona-proof PEP-dag, waarin o.a. alle regelgevingen en adviezen van 
het RIVM gevolgd zullen worden. 

Wij vragen jullie om in dit kader ons z.s.m. per e-mail: info@enneagramplatform.nl 
te berichten of je al dan niet van plan bent om aan deze PEP-dag deel te nemen. 
Wij kunnen en zullen dan tijdig de juiste en doeltreffende maatregelen nemen.

Bijzonder blij zijn wij met de toezegging van Jeanette van Stijn, dat zij bij over-inschrijving van het 
maximum aantal toegestane deelnemers, een tweede PEP-dag voor ons zou willen organiseren. 
Jullie horen hierover nader zodra de opgaven voor het al dan niet deelnemen aan de PEP-dag 
binnen zijn.

En nóg een positieve PEP-corona-bepaling: 
De reeds overgeboekte entreegelden voor deze PEP-dag zullen te allen tijde worden 
gerestitueerd, indien je door corona-gerelateerde klachten de PEP-dag onverhoopt niet zou 
kunnen of mogen bezoeken. Dus ook restitutie van de gelden bij corona-gerelateerde klachten vlak
voor aanvang van de PEP-dag.
Dus geen belemmeringen wat dat betreft om je vroegtijdig in te schrijven voor deze Pep-dag. 
 
 
c. Info over de online themaworkshops Een reis om de cirkel; met name over de workshop 
van 6 oktober a.s.

De derde online-themaworkshop zal plaatsvinden op dinsdag   6 oktober a.s  . om 20.00 uur.   
Charlotte van der Moolen zal deze keer als inleidster fungeren.
Persoonlijkheidstype 3 zal dan op het programma staan. Bart Schwarz staat dan garant voor de 
wonderlijke wereld van type 3 ! Zie ook de bijgevoegde flyer.

Deze online-themaworkshop zal wederom worden gehouden via het medium Zoom. Voorafgaande
aan de vorige workshop, hadden veel mensen problemen met het herkennen van de link die door 
Bart verzonden werd. Ook kwam de link bij sommigen in de spambox terecht. 
De tweede workshop met Els als type 2 kwam gelukkig wel heel goed uit de verf.
De link voor de workshop van 6 oktober a.s. zal daarom op maandag 5 oktober worden verzonden 
via het email-account van het PEP. 
Log 6 oktober a.s. weer vroeg in, zodat je geen gedeelte van de workshop hoeft te missen!!


