
Op 21 september beleefden 
we een voorzichtige doorstart 
van de opstellingen-avonden.

Het was spannend of er 
‘corona-proof’ gewerkt kon 
worden, maar dat bleek heel 
goed te gaan op de prachtige 
nieuwe locatie.


De thema’s die worden 
ingebracht bestaan vaak al 
levenslang en zijn met het 
verstand moeilijk te 
doorgronden. 

Ook nu was dat het geval, maar de opstellingen gaven inzicht in de oorsprong 
van de problematiek en lieten zien hoe deze verlicht zou kunnen worden. Ook 
voor de andere aanwezigen (en onszelf) was dit weer een leerzame ervaring.


Het is ook fijn dat steeds weer nieuwe mensen de weg naar de opstellingen-
avonden weten te vinden om de kracht van de methodiek te ervaren.

We willen daarom graag met de avonden doorgaan (‘Corona-volente’ = ‘zolang 
Covid het wil’) en we hebben voorlopig de frequentie verdubbeld om meer 
mensen in de gelegenheid te stellen om te komen en een opstelling te doen.


Over een kleine 2 weken is er weer een avond in Uitgeest op maandag en eind 
oktober ook een avond op dinsdag in Akersloot. Het is nu al mogelijk om je 
voor (één van) beide avonden op te geven (door beantwoording van deze mail) 
en je kunt ook aangeven of je een thema wilt inbrengen.


We zien je graag op


Maandagavond 5 oktober in Uitgeest bij Installatietechniek Jonker, 
Westerwerf 5c (aan parkeerplaats naast Bob’s) 

en/of op


Dinsdagavond 27 oktober in Akersloot bij La Vida, Churchillplein 1 

Inloop steeds vanaf 19.15 uur. Start om 19.30 uur stipt. Einde rond 22 uur. 

Liefdevolle groet,

Dirk Jan en Els

Dirk Jan van Wijk en Els Vonk

Doorstart opstellingen
  NIEUWSBRIEF 12 23 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 
Churchillplein 1 in 
Akersloot.  
1e keer:          
Dinsdag 27 okt.Lichaamswerk 

www.wijknaarjelijf.nl 

Coaching 
www.elsvonkcoaching.nl
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