Nieuwsbrief oktober 2020.
Beste PEP-leden en belangstellenden.
Vers van de Pers:
Annulering van de PEP-dag van 6 november a.s. i.v.m. de horecasluiting.
Zoals jullie misschien al wel veronderstelden kan de geplande PEP-dag van 6 november geen
doorgang vinden in verband met corona.
Landgoed Groot Kievitsdal hield tot en met 27 oktober een slag om de arm of een en ander
doorgang zou kunnen vinden. Vanmorgen (28 oktober) hebben ze definitief te kennen gegeven de
gemaakte afspraken helaas te moeten annuleren. Dit is het “slechte” nieuws.
Het positieve nieuws is, dat Jeanette reeds heeft aangegeven nog wel een keer te willen schuiven!
Jullie horen hier t.z.t. meer over. Natuurlijk zullen de reeds overgemaakte entreegelden voor deze
PEP-dag z.s.m. worden gerestitueerd door Piet.
Aandacht voor de online-workshop van 18 november a.s. om 20.00 uur.
De vierde online workshop: “Een reis om de cirkel” staat voor de deur. De laatste al weer voor dit
jaar. Alle mensen die een uitnodiging hebben ontvangen voor het deelnemen aan de workshop
van 6 oktober jl. waarbij Bart een kijkje gaf in de persoonlijkheid van type 3 en Charlotte de
interviewster was, krijgen automatisch weer een uitnodiging om deel te nemen via het PEP e-mail
account. Nog niet aangemeld maar wel interesse om de workshops te volgen; geef dan even een
seintje via info@enneagramplatform.nl en je wordt op de deelnemerslijst geplaatst.
De online-workshops in 2021 zijn gepland op: donderdagavond 7 januari; maandagavond 15 februari;
dinsdagavond 30 maart; woensdagavond 12 mei en donderdagavond 24 juni. Alle workshops beginnen om
20.00 uur.

Aanpassing PEP-website.
Onze nieuwe website bleek niet goed te functioneren met betrekking tot het zoeksysteem. Lang
niet alle coaches, opleiders, managers en therapeuten kwamen bij het scrollen tevoorschijn. Dit
euvel hebben we ondervangen door een aanpassing te realiseren. Een en ander heeft tot gevolg
dat (*tijdelijk) de foto’s niet meer getoond worden via de site. Hoe het er nu uitziet; klik daarvoor op
de volgende link: https://www.enneagramplatform.nl/pep/#zoekeenprof
Leden die zich nog niet aangemeld hebben maar zich nog willen presenteren; dit kan alsnog.
*Tijdelijk… We hebben een prachtig plan voor aanpassing van onze website op de plank liggen.
Aan alle leden zouden wij graag een persoonlijke pagina ter beschikking willen stellen om zich te
kunnen presenteren d.m.v. foto’s en informatie.
Ook zou men dan via een persoonlijke code rechtstreeks de online workshops terug kunnen zien
en dergelijke.
Echter. . . op dit moment hebben wij geen man- of vrouwkracht om dit te realiseren. Zoals jullie
bekend is zowel de functie van bestuursvoorzitter als die van bestuurslid communicatie vacant.
Ook draait de kerngroep op minimale kracht.
Dus: wie de schoen past…….
Voor nu heel veel gezondheid gewenst en graag tot de volgende PEP-nieuwsbrief!
Het PEP-Bestuur!

