
Lieve gasten, bezoekers en sprekers van het  

Nederlands Astrologen Congres, 
 

De afgelopen 45 jaar hebben wij met veel vreugde en 

plezier het Nederlands Astrologen Congres mogen 

organiseren, een congres waar we trots op zijn. Al die 

jaren was het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg de 

plek waar we samen kwamen: anderhalve ronde van 

Saturnus. 

Na het afgelopen congres is er een goed gesprek geweest 

tussen het bestuur van het congres en de leiding van het 

Kontakt der Kontinenten. Daaruit is gebleken dat onze 

neuzen niet meer dezelfde richting op wijzen.  

Vandaar de keus van het bestuur om een nieuwe locatie 

te zoeken…. en met trots mogen wij u bij deze melden dat 

we een nieuwe, prachtige locatie hebben gevonden! 

Aankomend congres, wat 29, 30 en 31 maart 2019 zal 

plaatsvinden, willen wij u graag verwelkomen in het 

warme en huiselijk aanvoelend Fletcher Hotel Mooi 

Veluwe in Putten! 

 

Deze locatie heeft alle ingrediënten die wij op ons 

verlanglijstje hadden staan voor onze gasten:  

• Alle kamers en ruimten zijn op de begane grond! 

• Een gunstigere prijs voor het hele congres. 

• Moderne kamers met een eigen zitje buiten. 

• Ruime congreszaal met aangrenzend de 

boekenzaal. 

• Mooi restaurant waar we met zijn allen een 

heerlijk ontbijt, lunch en diner kunnen nuttigen. 

• Groot terras om even te ontspannen. 

• Het hotel ligt midden in het bos; ideaal voor een 

wandeling. 

• Er is een 24 uurs receptie. 

• Voldoende gratis parkeergelegenheid. 

• Goed bereikbaar: bus 107 vanaf station Putten 

stopt voor de deur. 

 

Het congresprogramma is rond en aan de folder wordt gewerkt. Deze is vanaf 1 oktober op 

onze website te zien. We zijn ervan overtuigd dat we ook nu weer een bijzondere groep 

sprekers bijeengebracht hebben die graag hun kennis met u willen delen. 

 



Om het hoofdstuk van de afgelopen 45 jaar positief af te 

sluiten en om dit nieuwe hoofdstuk op de nieuwe locatie 

in Putten met vreugde in te luiden, hebben wij besloten 

om het congres al op de vrijdagavond te laten beginnen. 

Wij willen u daarom heel graag de ambiance van deze 

locatie laten beleven en hopen u op vrijdagavond 29 

maart 2019 te mogen begroeten. Met zijn allen zullen wij 

het glas heffen op een positieve wijziging en de start van 

een leerzaam en succesvol congres! Op dat we oude 

tijden mogen doen herbeleven!  

Anderhalve ronde van Saturnus is een 

‘middenlevenscrisis’, maar daaruit volgt vaak een 

geweldig nieuwe begin. 

 

Dus noteer alvast in uw agenda: 29, 30 en 31 maart 2019 

is het 46ste Nederlands Astrologen Congres! 

 

 

Een warme en enthousiaste groet, 

Het bestuur van het Nederlands Astrologen Congres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.astrologencongres.nl 


