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           Eemnes, 27 september 2018 
 

   
Uitnodiging  

 
 
Waarde medeastrologen, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerste werkbijeenkomst in het nieuwe seizoen waarbij we de 
planeetkracht Vulcanus onder de loep nemen onder leiding van Ton van de Rhee. 
 
 
Datum:    Zaterdag 13 oktober 2018. 
Tijdstip:    14.00 – 16.30 uur, zaal open om 13.30 uur. De koffie en thee staan klaar. 
Plaats:   Hilversum, Emmastraat 7, gebouw: De Schaapskooi op het terrein van de Vituskerk. 
Bereikbaarheid: De Vituskerk is op enkele minuten loopafstand van het Centraal Station te Hilversum   

   gelegen.  
   Indien u met de auto komt: u kunt uw auto gratis parkeren op het terrein van de kerk. 

Entree:     Voor donateurs gratis. Belangstellenden betalen  € 7,50. 
 
Over de middag: 
Deze middag staat in het teken van Vulcanus en daarom reizen wij eerst naar het oude Griekenland, het 
Romeinse rijk en Egypte. Vervolgens proberen wij uit de gehoorde informatie een totaalbeeld te vormen 
van Vulcanus. Volgens de traditie van Vulcanus gaan wij dit totaalbeeld omzetten naar praktische 
hanteerbare deeloverzichten. 
Ook wordt stilgestaan bij het thema leugenachtigheid en wordt er nagegaan of deze eigenschap terecht 
wordt toegeschreven aan Vulcanus. 
Daarnaast wordt er nog een korte vergelijking gemaakt tussen de invloed van de Maan en die van 
Vulcanus. 
Ook wordt de vraag behandeld of de werking van Vulcanus te bespeuren is zonder speciale transits. 
 
Voor diegenen die zich vooraf willen verdiepen in de eigenschappen van deze planeetwerking kunnen 
zich bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: 
- Hoe ben ik als luisteraar en als spreker? 
- Ben ik meer een denker of meer een gevoelsmens? 
- Maak ik makkelijk contacten of juist niet? 
 
Of heeft u een horoscoop waarin volgens u de werking van Vulcanus opmerkelijk duidelijk naar voren 
komt en wilt u deze informatie met de anderen delen? Dan graag, natuurlijk! 
 
 
Wij hopen u op 13 oktober te mogen begroeten. De koffie en thee staan klaar. 
 
Namens de Kern, 
Irma Wortel-Hilhorst 
 
 
 
 
N.B.: voor uw agenda kunt u dit jaar alvast rekening houden met de volgende geplande datum, te weten: 
zaterdag 17 november 


