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Fepto bijeenkomst 2009 in Gent (door Ina Hogenboom)
De Fepto bijeenkomst werd dit jaar georganiseerd door Nederland en België. In het ‘Local Organizing Committee’ waren vrijwel alle trainingsinstituten vertegenwoordigd. Het thema ‘working with your neighbours’ was bepaald in Schotland met een sociometrische oefening.
Anders dan de voorgaande jaren mocht het lokaal organiserend team
vorm geven aan hoe dit thema in het programma te verwerken. Gekozen
is voor een goede warming-up van de deelnemers waarbij de thema’s en
onderwerpen van hen naar boven kwamen. Met de thema’s werden werkgroepen (‘neighbourgroups’) gevormd om in te werken de volgende dagen.
Dit bleek een erg goede keuze te zijn geweest. Veel mensen vertelden later dat het op deze wijze kiezen van de thema’s hen veel gemotiveerder
maakte.
Zoals elk jaar waren ook andere onderdelen in het programma verwerkt:
presentatie nieuwe instituten, Fepto theater, optreden van een band, de
‘general assembly’ en ‘open space seven chairs’.
De dag van de excursie naar Gent was het de warmste dag van de week.
Vooraf kregen we een presentatie over het altaarstuk ‘Het Lam Gods’ van

Foto van het tegeltje
dat we gekregen hebben van Jana Segula
uit Noorwegen.
Het is van Theodor
Kittelsen (18571914).
Het schilderij heet
‘Soria Maria Slott’ en
is geschilderd rond
1900.

Najaarsweekend!!!
Kom naar ons najaarsweekend op:
28 en 29 november te
Biezenmortel.

de gebroeders Van Eyck, dat we later in het echt konden bewonderen in
de Sint Bavo Kathedraal.
Daarna was er ‘Leni’s night’, een lopend buffet en een feest in een Gotisch
klooster genaamd ‘Het Pand’. Het geheel was georganiseerd en gesponsord door Leni Verhofstadt.
Uit de evaluatie over de algemene tevredenheid van de deelnemers bleek:
Vervuld boven verwachting

67

%

Meer dan tevreden

24

%

Tevreden

8

%

Ontevreden

1

%

Leuke opmerkingen uit de evaluatie: ‘the atmosphere was extraordinary’,
‘good leading without competition’, ‘very warm welcome’, ‘fantastic website’, ‘colourful program book’.

Thema is
‘Psychodrama en de
Griekse Mythologie”
door en met Jan Lap
en Majorie Streur.

We hebben met het organiseren van deze bijeenkomst een heel goede indruk gemaakt en waren een voorbeeld van ‘working with your neighbours’.
Het was veel werk, maar we hebben iets gepresteerd om trots op te zijn.
Dank aan alle leden van het ‘Local Organizing Committee’ (zie ook pag.3).

Lid FEPTO, NAP en EAP
Pagina 1

november 2009

Postadres:

Voorjaarsdag was ontroerend en bijzonder! (door de Redactie)
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Op 7 juni zijn een grote groep VvP-leden en andere belangstellenden ge-
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tuigen geweest van het prachtige toneelstuk ‘D’r Ich in Mich, De Ziel op de
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Buun’ geregisseerd door Carlo le Sage en gespeeld door toneelgroep
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Excelsior Kerkrade.
Aan het einde was de ontroering bij zowel de spelers als in de zaal voel-

Reacties, tips en/of
informatie voor de volgende nieuwsbrief
graag sturen naar:

baar.

anet.roes@swiro.nl

Toemanfonds (door de Redactie)
Oproep:
Leden kunnen andere
leden voordragen
voor het Toemanfonds.
Weet je iemand die
hiervoor in aanmerking komt, meld dit
dan bij het Bestuur
onder vermelding van
de reden.

De vereniging heeft het Toemanfonds in het leven geroepen om
leden die een uitzonderlijke prestatie leveren op het terrein van
psychodrama in Nederland en/of het Nederlandstalig gebied
van België. Voor het eerst werd deze prijs uitgereikt. En wel
aan Carlo le Sage voor zijn bijzondere prestatie om het regisseren van een toneelstuk te combineren met psychodrama.
Carlo ontving deze prijs uit handen van scheidend bestuurslid
Corrie Kooke.

Nieuwe initiatieven
• Pychodrama lab gaat van start.
• Op 14 november zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met de initiatiefnemers Victor
Debats of Pierre de Laat.
• Intervisiegroep van professionals die werken met de Stad van Axen.
Is recent van start gegaan met als doel om elkaar te inspireren en om
meer bekendheid aan deze werkvorm te geven.
Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Bep Lovink
(beplovink@planet.nl).
• Lilian Moonen en Hanneke Cleuters hebben een nieuw project gestart,
zie www.kidz-training.nl.

Interessante bijeenkomsten
• Minisymposium: ‘Zelfbeeld in beweging’ op 19 november van 12.30 uur
tot 17.30 uur bij PsyQ Lijnbaan 4 te Den Haag. Kosten € 100,=
(voor de flyer en de uitnodiging zie onze website).
• Het nieuwe programma van Het Balkon is uit: www.hetbalkon.nl
Voor mee informatie kijk op onze website www.vvp.nl.
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• Tijdens de ledenvergadering op 7 juni (zie verslag op onze website) is
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een procedure aangenomen, die we zullen volgen als het adressenbe-
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stand van de vereniging wordt gebruikt voor acquisitie van workshops.
De procedure zal ook worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, dat op de volgende ledenvergadering op 28 november zal voorliggen. Daar zullen op zich geen nieuwe zaken in staan, maar wel staat
dan alles weer even op een rij wat in de loop der jaren zoal besloten en
ontworpen is.
• Zoals uit het verslag van Ina al blijkt is de Fepto bijeenkomst in Gent in
alle opzichten een groot succes geworden. Op 7 juni heeft er al luid applaus geklonken en is er waardering uitgesproken voor al die leden, die

Nel Bax

er aan meegewerkt hebben om de Feptobijeenkomst tot een succes te
maken. Op de eerste plaats Victor Debats, Ina Hogenboom, Jan Lap,
Marjorie Lap-Streur, Peter John Schouten en Pierre de Laat, die het programma inhoudelijk vorm hebben gegeven. Verder zijn er op allerlei
terreinen bijdragen geleverd door Leni Verhofstadt, Aris Zeilstra, Pierre
Fontaine, Anja van Impe en Nicole Saenen. Dat varieerde van hand- en
spandiensten, sponsoren van buffet en feest, zoeken van accommodatie
enzovoort. Ten slotte mogen de werkzaamheden, die Hannah Salomé
(Academie voor psychodrama) en Loes Stolker (partner van Peter John)
met name op organisatorische vlak hebben verricht niet onvermeld blijven.
• In Carlo le Sage hebben we een waardige ontvanger van de Toemanprijs. Tevens mogen we hem tegelijkertijd met Marian Ontskul en Cécile
Osse verwelkomen als nieuw bestuurslid (zie ook volgende pagina’s).
• We hebben met bloemen afscheid genomen van Corrie Kooke. Corrie
blijft de VvP vertegenwoordigen in de NAP.
Corrie: bedankt voor je inzet.

De website:
Het is de moeite
waard om regelmatig
op de website van
onze verenging te
kijken. Onze nieuwe
webmaster Kees
Swierts houdt onze
site up-to-date.

NB Voor nieuws over de NAP zie website www.nap-psychotherapie.com.
Zie ook op onze website het artikel over de NAP van Corrie. Corrie heeft
namelijk één bestuurstaak behouden: het lidmaatschap van onze vereniging (en dus onze belangen) vertegenwoordigen binnen de NAP.
Het gaat te ver om in deze nieuwsbrief alle ins en outs van de NAP te vertellen daarom verwijzen wij naar de web-site van de NAP, www.nappsychotherapie.com waar je alle belangrijke informatie kan vinden.
• De CP-geslaagden zijn:
Carlo le Sage, Dorris Spaans, Nita Wissink, Cécile Osse, Kerensa Klück,
Marianne Mostert, Hanneke Cleuters, Alina Dragan en Ina Hogenboom.
Allen gefeliciteerd!
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Twee nieuwe Bestuursleden stellen zich voor (door de Redactie)
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Ina Hogenboom en Victor Debats zijn tijdens de ledenvergadering op 7 ju-
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ni jl. herkozen als bestuurslid. Cécile Osse, Carlo le Sage en Marian Ontskul zijn tijdens deze ledenvergadering gekozen als nieuwe bestuursleden.
Hieronder stellen Cécile en Carlo zich voor, Marian zal zich in de volgende
Nieuwsbrief voorstellen.
Cécile Osse
Als nieuw bestuurslid krijg ik de gelegenheid om mezelf en mijn activiteiten nader aan jullie voor te stellen. Daar gaan we!
Wie ik ben:
Cécile Osse, 45 jaar, Nederlandse, maar ruim 8 jaar geleden officieel geëmigreerd naar de bruisende stad Antwerpen, om te gaan samenwonen met
mijn nieuwe Belgische levenspartner. We runnen samen ons trainings- en
adviesbureau Osse & Stevens én een ‘nieuw samengesteld gezin’, met één
eigen en twee parttime dochters, van 10, 15 en 18 jaar. Dat is rijk, niet
altijd eenvoudig, maar wel de moeite! In België wonen was wennen in het
begin, maar nu zou ik er eigenlijk niet meer weg willen…
De klanten waar ik voor werk zijn onder meer de grote banken en de farmaceutische industrie. We werken veel rond thema’s als (persoonlijk) leiderschap, teameffectiviteit en transitie-processen. Ik ben al ruim 15 jaar
bezig met psychodrama en vooral met de toepassing ervan in bedrijfstrainingen. Natuurlijk kun je dan niet zo ver gaan als in een therapeutische
setting, maar zelfs dan ben ik nog vaak verbaasd over de diepgang die
mogelijk is en de positieve impact die het heeft op deelnemers.
Een droom van me, die de laatste tijd steeds concreter wordt, is om ook

Cécille Osse

buiten organisaties, met mensen zoals jullie en ik, met psychodrama te
werken aan meer innerlijke balans, bijvoorbeeld in een meerdaags traject.
Als ik mezelf moet typeren met wat trefwoorden, kom ik op: enthousiast,
kritisch, empatisch, niet goed in procedures (beetje ongeduldig…), lef. Ik
stap graag in de actie en leer en ervaar al doende, juist daarom past psychodrama als methode goed bij mij.
Als bestuurslid hoop ik psychodrama en haar gedachtegoed meer op de
kaart te zetten, vooral ook buiten de therapeutische wereld. Ik heb ervaring met de organisatie en ondersteuning van ledendagen en andere ledenactiviteiten. Dat is ook wel ‘mijn ding’: actief meedenken over, mensen
aanspreken en stimuleren om mee ledendagen en aanverwante activiteiten te ontwikkelen en te verzorgen. Want ik denk dat we wat dat betreft in
dit netwerk nog veel meer voor elkaar kunnen betekenen! Ik zie er alvast
naar uit om jullie (nog meer) te ontmoeten!
Zie voor verdere informatie: www.ossestevens.be
Cécile Osse
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Carlo le Sage
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Ik ben een man van 42 jaar, woonachtig in Heerlen met mijn levenspart-
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ner Gerard. Ongeveer 10 jaar geleden, tijdens mijn basisopleiding psychodrama bij Reneé Oudijk maak ik kennis met de Vereniging voor Psychodrama. Als relatief onervaren deelnemer geniet ik tijdens een door de VVP
georganiseerde workshop intens onder de bezielende leiding van Eva Roine. De magie, de verbondenheid en de heling die ik tijdens dit avontuur
ervaar laten mij niet meer los. Sterker, de liefde voor psychodrama neemt
de daaropvolgende jaren alleen maar toe.
Destijds was ik met name als (trainings)acteur en regisseur werkzaam. Op

Aan deze Nieuwsbrief
hebben meegewerkt:
Ina Hogenboom
Nel Bax
Corrie Kooke
Cécile Osse
Carlo le Sage
Redactie:
Hans Verdonschot
Anet Roes

zoek naar verdieping binnen mijn vakgebied vond ik deze in de filosofie en
methodiek van psychodrama. Als theatermaker merkte ik dat het accent
van mijn belangstelling steeds meer verschoof naar de wereld van de speler in plaats van naar de wereld van het personage. Wat blokkeert spelers,
hoe kunnen zij hun creatieve potentieel aanboren en vormgeven, deze
vragen treden steeds meer op de voorgrond.
Mijn belangstelling voor de mens als (co)creator is groot. In navolging van
Bertolt Brecht onderschrijf ik dat de grootste kunst onder alle kunsten de
levenskunst is. Ik heb een aantal jaren een eigen bedrijf met als motto
‘acteren is ervaren’. Binnen dit bedrijf werk ik op dit moment als acteur,
trainer, coach/therapeut en regisseur en psychodrama is het bindmiddel.
Na het passeren van de veertig merk ik dat mijn diepere verlangens langzaam boven komen drijven. Het zitting nemen in het bestuur van de VVP
past daar ook in. Meedenken, mee voelen en mee handelen zodat psychodrama wint aan terrein. Vanuit mijn theaterachtergrond, trainingswerk en
lichaamsgerichte therapie beweeg ik me in verschillende werelden en ik zie
het als mijn taak verbindingen te leggen tussen deze werelden met een
warm kloppend hart voor psychodrama.
Zie voor verdere informatie: www.actereniservaren.nl
Carlo le Sage

Carlo le Sage
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