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27-28-29 maart 2020

Boomland 14 - 1541 MZ - Koog a/d Zaan 

Astrologen Congres

Fletcher Hotel-Restaurant Mooi Veluwe
Putten

Locatie:

Astrologie & Actualiteit
„„



Direct inschrijven?

A* 
B**= 1 x overnachting incl. ontbijt, 2 x lunch en 1 x diner en koffie / thee in de pauzes

= 2 x overnachting incl. ontbijt, 2 x lunch en 1 x diner en koffie / thee in de pauzes

 
: Hele congres, alles inbegrepen vanaf vrijdagavond*
: Congres vanaf zaterdagochtend, alles inbegrepen**
: Hele zaterdag, incl. avondprogramma, lunch en diner 
: Het zaterdagprogramma tot 18 uur, incl. lunch 
: Het zondagprogramma, incl. lunch 
: Losse lezing, incl. koffie / thee 
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www.astrologencongres.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Tel. +31(0)75 – 7713175 

secr@astrologencongres.nl
info@astrologencongres.nl

Albert Vermist

Nadere inlichtingen:

Astrologie & Actualiteit
„„
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Jupiteravond! Bezoek de website voor meer informatie.
 De vrijdagavond is gratis voor iedereen.

 wederom boeiende lezingen sluiten we de
Naast de zorgvuldig uitgezochte sprekers met

 zaterdagavond af met een

 Astrologisch Cabaret
 gegeven door 

De vrijdagavond is omgedoopt naar de Jupiteravond. Deze avond staat in het teken van 
uitwisseling van kennis en informatie als wel producten of specialiteiten meer bekendheid 

te geven aan een geïnteresseerd publiek. Het idee is dat iedereen die op serieuze 
wijze bezig is met astrologie, tarot of een verwant kennisgebied de mogelijkheid 

krijgt om die activiteit, product, software, etc. te presenteren op de 

Erik van Slooten!

Op zoek naar houvast en antwoorden in de huidige roerige tijd?
Kom en laat je inspireren door wat de astrologie hier te bieden heeft!

en opvattingen binnen de astrologie en een podium is om het belangrijke astrologische
gedachtegoed uit te dragen.

Astrologia Omnis, een jaarlijks terugkerend congres dat ruimte biedt aan alle stromingen

Kijk voor meer informatie op:
www.astrologencongres.nl

** Karen Hamaker-Zondag ** Joyce Hoen ** 
** Joke IJlst ** Irma Schogt ** René Jelsma **

** Huguette Vandersteen ** Rijna van der Velden **

Sprekers op het congres zijn:


