
 
September 2017 

Uitnodiging contactdag 2017 
Beste  leden, 
 

Op zaterdag 4 november a.s. is het weer zo ver:  onze jaarlijkse Contactdag! We hebben voor jullie een mooi en 
gevarieerd programma samengesteld, met voldoende aandacht voor Reiki, onze bindende factor. 
 

Er is gekozen voor een nieuwe locatie, die naar we hopen net zo goed gaat bevallen als de vorige. Huis Het Bosch is 
gelegen in Lexmond, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN. Kijk voor een routebeschrijving op www.huishetbosch.nl  
Vanaf 09:30 uur ontvangen we jullie graag met een kopje koffie of thee. Het programma zelf start om 10:00 uur. 
Naast jullie als Cirkel-leden zijn ook introducés (met minimaal Reiki 1) dit jaar weer van harte welkom, dus mocht je 
iemand mee willen nemen dan kan dat. Er is plek voor in totaal 120 deelnemers, dus wees er snel bij! 
 

Het programma is als volgt: 
 

Tijd:    

09:30 – 10:00  Ontvangst met koffie en thee 
10:00 – 10:15 Opening door de voorzitter en meditatie 

 Activiteit 1 Activiteit 2 Activiteit 3 

10:15 – 11:15 
 

Maria Hartjes 
Ki-kracht 

Eline Zeelenberg 
Maya kalender 

Jacofiene Rigter 
Fonoforese met Reiki 

11:15 – 11:30  Korte pauze  
11:30 – 13:00 Petra van Schaik 

Reiki met kristallen 
Carlo Mooi 

Bachbloesem/kruiden 
Charles Vrugt 

Spirituele nummerologie 
met zielsinvoeling 

13:00 – 14:00 Lunchbuffet 
14:00 – 15:30 Petra van Schaik 

Reiki met kristallen 
Wilma Lubberman 

Voice Dialogue 
Reikibehandelingen/ 

intervisie 
15:30 – 15:45 Korte pauze 
15:45 – 16:45                             Wilma Lubberman 

                              Interactieve afsluiting Dans Dialoog 
 

16:45 – 17:15                             Afronding en dankwoord door  voorzitter 
                       We sluiten de dag af met een hapje en drankje 
 

Op het bijgesloten inschrijfformulier graag aangeven aan welke activiteiten je wilt deelnemen.  
 

Je kunt het inschrijfformulier tot 16 oktober 2017 inzenden. Op die datum dient ook de betaling binnen te zijn. 
Inschrijfformulieren die wij na 16 oktober ontvangen, kunnen we helaas niet meer verwerken. 
Leden betalen voor deze dag, inclusief lunchbuffet (ook vegetarisch) slechts € 25,00. Introducés betalen € 40,00  
en uiteraard is dat ook voor hen inclusief lunch. De introducé dient zelf ook een inschrijfformulier in te vullen! 
Informatie over de betaling en het retouradres staat vermeld op het inschrijfformulier. Mocht je je hebben 
ingeschreven voor de Contactdag maar wil je dit annuleren? Dan kan dit tot 21 oktober kostenloos. Na die datum is 
restitutie niet meer mogelijk en is het volledige deelnamegeld verschuldigd. 
 

De indeling bij de verschillende activiteiten vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. 
Mocht een bepaald onderdeel volgeboekt zijn, dan wordt er contact met je opgenomen. Stuur je formulier dus zo 
snel mogelijk terug, dit kan uiteraard ook digitaal naar penningmeester@reikicirkel.nl o.v.v. Contactag. 
Aanmelden via de website is ook mogelijk, ga naar www.reikicirkel.nl en klik op “aanmelden contactdag”. 
We begroeten jullie graag op zaterdag 4 november! 
 

Hartelijke groet,  
de Contactdagcommissie 


