
De afgelopen 
(Corona-)periode is voor 
iedereen op een andere 
manier bijzonder geweest. 
Mogelijk heb je jezelf beter 
leren kennen. Hopelijk heeft 
je leven een prettige  wending 
genomen.

Mochten er toch nog thema’s 
bij je spelen, die je niet 
opgelost krijgt, dan hebben 
we goed nieuws:  
Onze opstellingen-avonden 
gaan weer starten!


Natuurlijk gaan we ervoor zorgen dat het Corona-risico klein is en dat we ons 
aan de voorwaarden houden. Om die reden kunnen zich voorlopig slechts 10 
mensen voor de avonden opgeven. Bij grotere belangstelling plaatsen we 
mensen op de wachtlijst. Deze mensen hebben bij een volgende avond 
voorrang. We overwegen om vaker dan eens per maand een avond te 
organiseren, afhankelijk van de belangstelling.


Daarnaast heeft een verschil van inzicht met de andere huisartsen ons doen 
besluiten om naar een andere locatie uit te wijken. We zijn erg blij dat Piet en 
Ellen Jonker de zaal van hun bedrijf beschikbaar hebben gesteld.


Ten behoeve van de laagdrempeligheid blijven de deelnamekosten gelijk. 

Wel hebben we het redelijk gevonden om de prijs voor het opstellen van een 
thema te verhogen.


Aanmelden voor de eerste avond kan vanaf nu via beantwoording van deze 
mail. We plaatsen mensen op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. 
Als je een thema wilt inbrengen, is het van belang, dat je dit bij de aanmelding 
aangeeft.


Wij zijn blij dat we je weer kunnen helpen met opstellingen en zien je graag op 
de volgende opstellingen-avond:   

Maandagavond 21 september 2020.  
Inloop vanaf 19.15 uur. Start 19.30 uur stipt. Einde rond 22 uur.    
Locatie: Zaal Jonker Installatietechniek, aan parkeerplaats naast Bob’s. 

Liefdevolle groet,    

Dirk Jan en Els

Dirk Jan van Wijk en Els Vonk

Opstellingen starten weer
  NIEUWSBRIEF 11 7 SEPTEMBER 2020

Kosten voor de 
opstellingen-
avond: 

De kosten voor 
deelname aan deze 
avond zijn slechts       
€ 10,  contant te 
voldoen op de 
avond zelf.            


Je brengt een 
thema in: 

Wanneer je een 
thema inbrengt en 
een opstelling 
doet, betaal je € 40 
extra.


Adres: 

Zaal Jonker 
Installatietechniek. 
Westerwerf 5c 
1911JA Uitgeest       
1e verdieping  
Aan parkeerplaats 
naast Bob’s.


Komende 
avonden in 
Uitgeest:    
                                
5 oktober                      
9 november                 
14 december

                          
Binnenkort  starten 
we ook met 
opstellingen-
avonden bij La Vida 
in Akersloot.  
1e keer:          
Dinsdag 27 okt.Lichaamswerk 

www.wijknaarjelijf.nl 

Coaching 
www.elsvonkcoaching.nl
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