
Vooropgesteld dat 2020 
voor jou niet alleen een 
bijzonder jaar is geweest 
i.v.m. de corona-dreiging, 
maar ook een jaar waarin je 
vaker geconfronteerd werd 
met wat jij nog niet zo 
makkelijk vond, dan is het 
nu tijd om je voor te nemen 
om je leven in positieve zin 
te veranderen door 
opstellingen. 

Waar loop je telkens tegenaan? Waar heb je steeds weer last van? Wordt het 
(nu de jaarwisseling nadert) geen tijd om je voor te nemen daar iets aan te 
doen, al weet je nog niet wat? 
Vooropgesteld dat je je voorneemt om dat te veranderen en je nog niet weet 
hoe, neem je dan voor om opstellingen te bezoeken en zelf een opstelling te 
doen.
Opstellingen leren jou wat je werkelijk (onbewust) drijft en geven je inzicht in 
de oorzaak van je moeilijkheden en de oplossing ervan.

Vooropgesteld dat wij je daar graag mee helpen, sturen we je nu ook vast de 
folder met data voor de opstellingen-avonden voor 2021 in Uitgeest en 
Akersloot. 
Je kunt deze dan alvast in je agenda zetten en je kunt jezelf vast opgeven. 

En ook goed om te weten: er zijn nog een paar plaatsen voor de 
opstellingen-avond van 14 december en ook nog voor 5 januari.

Maandagavond 14 december in Uitgeest bij Jonker installaties. 

Dinsdagavond 5 januari in Akersloot bij La Vida. 

Opgeven kan door beantwoording van deze mail.

Beide adressen in de rode kolom hiernaast. 

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

Voor - op - gesteld
  NIEUWSBRIEF 14 2 DECEMBER 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 Uitgeest: 

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


Avonden Uitgeest:    
                                                                   
ma 14 december

                         
Adres Akersloot:                                                   
	 	 	
La Vida 
Churchillplein 1 
1921 ET Akersloot  

                    
Avonden Akersloot:                                         
                                 
di. 5 januari

Lichaamswerk 
www.wijknaarjelijf.nl 

Coaching 
www.elsvonkcoaching.nl

	

http://www.wijknaarjelijf.nl

