
    

      

  

 

In deze nieuwsbrief (september 2011) van Stichting De 
Ster kun je onder andere lezen over:  

- Openbare avond: 
 Werken met Licht- energieën 
 Brigitte Brandon 
- Impressie Levenskunstbeurs 
- Agenda de Ster 
- Praktijktrainingsavonden 
- Workshops Hunting Lodge 
- Spirituele Dag op 22-04-2012 
- Website 

 

Beste lezer, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen, die 
wij met veel plezier hebben samengesteld. 
 
 
Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad.  
 
De medewerkers van De Ster zijn gemotiveerd om er 
weer een speciaal seizoen van te maken.  

Veel leesplezier toegewenst! 

 
 
 
Openbare avond 
op 28-09-2011 
 
Werken met Licht – energieën  
 
Met: Brigitte Brandon 
 
Energie is overal om ons heen. 

Wat is energie? Kunnen we 

energie zien, aanraken, 

proeven, horen, voelen? Soms 

is een vorm van bekende 

energie hoorbaar. Denk aan 

elektriciteitsmasten. De fluitende toon die daar vaak 

vanaf komt. Sommige energie kunnen we ook aanraken 

en voelen. Denk aan de druk die je voelt als je twee 

magneten naar elkaar toebrengt. Vele vormen van 

energie kunnen we echter niet met het oog waarnemen. 

Energie is in feite een bundeling van trillingen en 

frequenties. We staan er de hele dag bloot aan. 

Onzichtbaar sluipen ze onze omgeving en ons systeem 

binnen.  

 

 

 

 

 

Brigitte wil je in deze lezing / workshop meenemen in de 

wereld van energie en energieën. Ze vertelt je over de  

hoogste vorm van energie: het grotere geheel. Zij zal in 

haar verhaal uiteenzetten hoe we zelf deel uitmaken van 

deze alomvattende energie, over het trillingsniveau van 

alles, en hoe we er invloed op uit kunnen oefenen door 

contact te maken met deze lichtbron. Uiteindelijk is het 

de energie die ons allemaal en met alles verbindt 

waardoor we niet afgescheiden zijn, zoals wij altijd willen 

geloven. 

 

Brigitte Brandon werkt vanaf 2001 in haar instituut 

onder andere vanuit deze lichtbron vanuit eigen 

ondervinding en via experimenten. Ze is ook een bekend 

therapeute op psycho-sociaal vlak, die in haar werk met 

individuen en groepen werkt aan de trillingsverhoging 

van elk mens ter bevordering van diens welzijn. 

 
 

 
 
Levenskunst - beurs in Driebergen 
 
Het weekend van 27 en 28 aug. hebben we met    “het 

ster-beurs-team”   gewerkt op de Levenskunstbeurs in 

Driebergen. 

 

Elly heeft daar een 

lezing gegeven over 

de Tarot en wij:    

Henk – Janine _ 

Jannie – Maja en 

Houkje    hebben 

daar korte 

kennismakingsconsulten gegeven met zowel de Rider 

Waite kaarten, de Voyager kaarten (Henk) en de 

Speelkaarten (Houkje). 



 

We hebben het heel erg druk gehad met z’n vijven en 

dan  niet alleen met  de consulten, maar ook met de 

infostand (Elly)  en het vertellen over de opleidingen bij 

de Ster en de overige activiteiten.  

 

De lezing van Elly was druk bezocht en ze kreeg een  

klaterend applaus na afloop en zoals te verwachten, 

kwam een groot gedeelte van deze toehoorders later op 

de dag voor meer info bij onze stand en voor een 

consult. 

 

 Leuke gesprekken hebben we gevoerd en we blijven 

ons verbazen over de 

vaak moeilijke en 

indringende vragen die 

op zo’n beurs worden 

gesteld. Sommige  

mensen kiezen bewust 

voor iemand uit ons 

rijtje en anderen gaan 

zomaar ergens zitten. 

 

En ook deze keer weer 

komen bij Henk, de enige man in ons gezelschap, 

vragen van (jonge) vrouwen over kinderen krijgen en 

waarom het maar niet wil lukken, terwijl er moeders en 

zelfs grootmoeders in het rijtje zitten.   En natuurlijk 

wordt er naast een lege doos tissues aan het eind van 

de dag ook veel gelachen.  Wij – onze groep- geniet en 

leert van deze dagen. 

 

Houkje Besselink - van der Wal 
 

 

 
Agenda de Ster,  
Centrum voor Bewustwording 
 

11-09-2011  Start Beroepsopleiding tot Tarotkundige 

17-09-2011  Start  
        “De tarot als weg tot persoonlijke  
        Bewustwording”  volgeboekt 
 
08-01-2012  Start  
        “De tarot als weg tot persoonlijke  
        Bewustwording”  2e reeks.  
        Inschrijving opengesteld 
 
18-09-2011  Inhaalles Tarot en Speelkaarten  
       (laatste les) 
 
 

22-10-2011  Start 
       Tarot en Gezondheid   (let op: gewijzigde  
        aanvangsdatum) 
 
28-09-2011  Openbare avond: 
       Werken met Licht - energieën 
        Brigitte Brandon 
 
01-10-2011  Start 
                     Tarot en Speelkaarten 
 
30-10-2011  Start 
       Verdiepingscursus Speelkaarten 
 
09-10-2011  Start 
                     Praktijktrainingsdagen 
 
Mutaties in datums cursussen 

Inhaalles Tarot en Gezondheid:   

21-04-2012 

Speelkaarten:  

6 -11-2011 vervalt en wordt 11-12-2012 

Verdieping Tarot en Speelkaarten 

22-04-2012 vervalt en wordt 19-05-2012 

 
meer informatie omtrent de datums, kosten en manier 

van inschrijving  vindt u op de website van de ster: 

www.dester.org 

 

Start tweede reeks  

De Tarot als weg tot persoonlijke 
Bewustwording 
 

De 1e reeks betreffende deze cursus is volgeboekt. 

Vanwege de zeer grote belangstelling is besloten om 

een tweede reeks op te starten, die begint op  

08-01-2012.  

Overige datums zijn: 

22-01-2012, 11-02-2012, 10-03-2012, 24-03-2012, 30-

03-2012, 29-04-2012, 06-05-2012, 02-06-2012, 10-06-

2012, 23-06-2012, 30-06-2012 

Locatie: De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg 

Inschrijving: zie de website. 

 

Wij heten u van harte welkom.  

 

Praktijktrainingsavonden De Ster 

Op iedere 3e woensdagavond van de maand worden er 

praktijktrainingsavonden gegeven.  

Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die 

belangstelling heeft voor de Tarot. 



Er wordt onder andere geoefend met verschillende 

legmethodes, passend bij de gestelde vraag. 

U bent op deze avonden van harte welkom. 

De eerstvolgende datums van de trainingsavonden in 

het nieuwe seizoen zijn:   

21-09-2011, 19-10-2011, 16-11-2011, 07-12-2011 

Deze praktijk trainingsavonden worden gegeven in De 

Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te Terborg. 

De kosten bedragen € 12,50 per avond. 

 

Workshop Hunting Lodge 

Volgende workshops in “The Hunting Lodge” : 

Op 25 september 2011 verzorgt Stichting de Ster in 

“The Hunting Lodge” de workshop: 

Mandala tekenen en Tarot 

Op 6 november 2011 verzorgt Stichting de Ster in “The 

Hunting Lodge” de workshop: 

Tarot en Gezondheid. 

 

Meer informatie vindt u in de desbetreffende kaders. 

Inschrijving vindt plaats door middel van volgorde van 

binnenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDALA TEKENEN 
zondag 25 september 2011 
van 11.00 tot 17.00 uur 
 
Ontvangst: vanaf 10.30 uur 
 
De mandala is een intuïtieve 
tekening die u zelf maakt. Het biedt 
inzicht in uw belevingswereld van 
denken en voelen en naar verleden 
en toekomst. Tijdens de workshop 
wordt uw thema verder uitgewerkt 
met behulp van tarot.  
 
Onder leiding van:  
Houkje Besselink-Van der Wal – 
Mandala tekenen 
Elly Spronk - Tarot 
 
Kosten: 
Compleet verzorgde dag  voor € 75, 
=inclusief koffie of thee en een 
heerlijke lunch., op het prachtige 
landgoed  
‘The Hunting Lodge’, 
Beekhuizenseweg 1 in Rozendaal 
(vlakbij Arnhem). 

 

AANMELDEN  

Telefonisch:  
0315 323 643  
 
Via e-mail: 
info@dester.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website 

Wij attenderen u op onze website, waar u meer kunt 

lezen over de activiteiten van De Ster, Centrum voor 

Bewustwording. 

Deze website is te bereiken via www.dester.org of 

www.tarotkundige.nl  

 

Spirituele Beurs op 22-04-2012 

De Open Dag van 3 juni 2012 komt te vervallen. 

In plaats hiervan organiseert de Ster op 22-04-2012 een 

Spirituele beurs. 

 

Er worden vele boeiende lezingen en workshops 

verzorgd.  

Alle consulten zijn deze dag gratis!!! 
 

ENTREE: € 12,50 

 

 

 

Contactgegevens: 

De Ster, Centrum voor Bewustwording 

P/a Industrieweg 80 

7061 AV Terborg 

Telefoon: 0315-323643 

Internet: www.dester.org 

 

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw email adres 

bekend is bij Stichting De Ster. 

Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar: 

info@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 

 
 

TAROT EN 
GEZONDHEID 
zondag 6 november 2011 
van 11.00 tot 17.00 uur 
Ontvangst: vanaf 10.30 uur 
 
Wat is uw kracht en wat zijn 
eventuele valkuilen? Wat is uw 
lichamelijke conditie? Tijdens de 
workshop ervaart u hoe u meer 
balans in uw leven kunt creëren. En 
maakt u kennis met Ismakogie: de 
leer van bewust bewegen. 
 
Onder leiding van:  
Elly Spronk - Tarot en Gezondheid 
Elly Hoekstra - Ismakogie 
 
Kosten: 
Compleet verzorgde dag  voor € 75, 
inclusief koffie of thee en een 
heerlijke lunch., op het prachtige 
landgoed  
‘The Hunting Lodge’, 
Beekhuizenseweg 1 in Rozendaal 
(vlakbij Arnhem). 

 
AANMELDEN  

Telefonisch: 
0315 323 643  
 
Via e-mail: 
info@dester.org 

 
 


