Oproep en uitnodiging voor alle leden van Reiki Vereniging Cirkel
Wij, Marian Wolvers, Cora de Jong en Nely Lam willen jullie uitnodigen voor een Regiodag in
Alphen aan den Rijn op zaterdag 10 maart a.s.
Wij willen jullie ook vragen ideeën aan te leveren voor een workshop. Een workshop die je
zelf graag zou willen geven danwel ideeën voor onderwerpen die je graag eens behandeld
zou zien.
Je kunt dit mailen aan marjanwolvers@gmail.com. S.v.p. voor 31 december a.s. zodat er
voldoende voorbereidingstijd overblijft voor ons.
De contactdag zal worden gehouden in:
Wijkcentrum Swaenswijk,
Jongkindt Coninckstraat 2b, 2406 AP Alphen aan den Rijn
Het wijkcentrum is goed te bereiken; het is ca. vijf minuten lopen vanaf het (bus)station.
Per auto is het ook bereikbaar, er is bij het centrum wel beperkte parkeerruimte. In de
straten eromheen is ook (betaalde) parkeergelegenheid.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie en thee
10.30 uur workshop ‐ nog in te vullen
13.00 uur Lunchpauze (voor de lunch wordt gezorgd)
14.00 uur Reiki uitwisseling (als je een behandeltafel kunt meenemen, is dat heel prettig; wil
je dit s.v.p. aangeven bij aanmelding?)
16.30 uur einde
Het programma voor de ochtend workshop is zoals je ziet nog open. Graag vernemen wij van
jullie welke ideeën je hebt voor een workshop die je zou willen volgen of zelf wilt
geven. Ideeën kun je mailen voor 31 december a.s. naar marjanwolvers@gmail.com
De kosten voor de regiodag bedragen zoals gewoonlijk € 10 euro per persoon, over te
maken aan Cirkel IBAN: NL66 INGB 0007229988 o.v.v. regiodag Alphen aan den Rijn en je
naam + lidnummer. Aanmelden kan tot 22 februari a.s.
Annuleren van deelname kan tot 1 week voor de datum van de regiodag. Na die tijd wordt
geen restitutie verleend (indeplaatsstelling is wel mogelijk indien ook Cirkellid).
Opgave voor de regiodag kan per email via marjanwolvers@gmail.com
Graag tot ziens op zaterdag 10 maart a.s.
Hartelijke groet van,
Marjan, Cora en Nely

