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ATTENTIE!  ATTENTIE! 

Stichting de Ster is nu ook te vinden op 
Facebook.  

U kunt ons snel vinden op: 

https://www.facebook.com/opleidingendest
er  

Hier vindt u eveneens vele interessante 
aanbiedingen.  

 
Het Ster-team heeft vele nieuwe ideeën voor 2015 om u allen 
verschillende opleidingen, workshops en lezingen aan te bieden. 
De docenten en gastsprekers staan garant voor een goede 
kwaliteit.  

 
 

 
 
 
Komende activiteiten die De Ster aanbiedt zijn: 
 
 
Speciale aanbieding: praktijkdag het Vierkant van Saturnus 
 
 
Op 17 mei 2015 wordt er een praktijkdag met het Vierkant van 
Saturnus gegeven. Deze dag straat open voor iedereen, die de 
workshopreeks heeft gevolgd.  
 
Speciale prijs: €40,00 p.p., contant te voldoen op de dag zelf 
 
Tijdstip:: 11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15, Terborg 
 
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
 
Elly Spronk 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
 
Tel.: 0315-323643 
 
info@dester.org 
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NIEUW!!!  
Praktijkdagen Tarot, Geestelijke en Lichamelijke Vitaliteit 
O.l.v. Elly Spronk  
 
Na de afsluiting van een zeer inspirerende cursus Tarot en uw 
Geestelijke en Lichamelijke Vitaliteit, kwam de vraag van de 
cursisten of wij de komende maanden niet vaker een praktijkdag 
kunnen geven.  
 
De eerstvolgende datum is: 16 mei 2015.  
De kosten voor deze lesdag bedraagt: :  € 80,00 
 
Overige data betreffende de nieuwe reeks zijn: 
 
11-10-2015, 13-12-2015, 28-02-2016, 17-04-2016, 19-06-2016  
De kosten bedragen hiervoor :   
€ 80,00 per lesdag of € 375,00 ineens.  
Duur:  5 lesdagen 
Tijdstip:        11.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie:        
Kulturhus De Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg 
 
 
Alle cursisten die in het verleden de cursus Tarot en Gezondheid 
gevolgd hebben, zijn voor deze verdieping van harte welkom.   
U kunt zich opgeven via het daarvoor bestemde 
inschrijfformulier of email: info@dester.org, onder vermelding 
van uw adresgegevens en betalingswijze.  
 

--------------------------------------- 
Start De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording 
Olv Elly Spronk 

 
De Tarot… 
 
Is een poging om alle aspecten van het totale 
mens-zijn te beschrijven. 
De kaarten weerspiegelen onze drijfveren, onze 
mogelijkheden en moeilijkheden, ze beschrijven 
onze levensweg om te worden wie we (kunnen) 
zijn. 

 
Als er iets is dat we van de Tarot kunnen leren, dan is dat het 
besef dat we multidimensionale wezens zijn. Niets goddelijks, 
dierlijks of menselijks is ons vreemd. 
 
Werken met de Tarot kan een ontdekkingsreis zijn, waarin we 
telkens weer nieuwe delen van onszelf tegenkomen, leren kennen 
en integreren. De Tarot kan werken als een landkaart van onze 
innerlijke delen en stemmen, als gids op de weg die we gaan, als 
spiegel van wat er in ons leeft en geboren wil worden.De Tarot 

nodigt je uit om onbevooroordeeld te kijken, je leeg te maken en 
te zien wat is. 
 
De Tarot oordeelt niet en er zijn ook geen “goede” of “slechte” 
kaarten. Het zijn allemaal aspecten van wie we (ook) zijn. Het 
spel begint niet voor niets met De Dwaas, die argeloos, maar vol 
vertrouwen zijn reis begint. 
 
 
Wat gaan we doen? 
 
In de eerste zeven lesdagen gaan we berekenen wat jouw 
“wezenskaart” is en in welk groeiproces jij op dit moment zit. 
 
We werken deze dagen alleen met de 22 kaarten van de Grote 
Arcana. 
 
Zij symboliseren zeer krachtige archetypen van mensen, deugden 
en gemoedstoestanden. 
 
Er zit een logisch verhaal in de ontwikkeling van de mens. 
 
Het boek van de tarot is losbladig, wat betekent dat voor ieder 
mens de volgorde van de kaarten en dus van de gebeurtenissen 
en ervaringen in zijn leven anders zijn. 
 
Inhoudelijk zullen wij ons vooral bezighouden met de 
getallensymboliek en de inwijdingsweg die ons getoond wordt 
door de 22 kaarten van de Grote Arcana. Deze kaarten geven de 
niveaus van het menselijk bewustzijn weer, vanaf de eerste 
dageraad van het bewustzijn, het eerste ontwaken, tot aan het 
Goddelijke Al-Bewustzijn, de eenheid met het Goddelijke 
beginsel dat in elk mens aanwezig is. 
 
In elke les zullen wij ook praktisch met de kaarten werken. 
 
Het leren omgaan en duiden van de kaarten van de Kleine 
Arcana 
 
In 5 lesdagen gaan we werken met de vier elementen: 
 
–     Vuur/staven                –           Aarde/Pentagrammen 
 
–     Lucht/Zwaarden        –           Water/Bekers 
 
Ook de 16 kaarten van de Hofhouding komen met hun 
veelzijdigheid aan bod. 
Het professioneel leggen van het Keltisch Kruis, wordt in deze 
lesdagen eveneens geoefend. 
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Benodigdheden: 
 
– Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke ontwikkeling, 
Elly Spronk € 25,00 
 
– 1 spel kaarten Rider-Waite (in boekhandel te verkrijgen) 
 
– Optioneel is aanvullend lesmateriaal te verkrijgen, zoals: 

Reader kaartbeschrijvingen Grote Arcana: € 20,00 
Reader kaartbeschrijvingen Hofhouding, elementen en Kleine 

Arcana: € 20,00 
 
Duur:         12 lesdagen 
 
Tijdstip:       11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats:          Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te 

Terborg 
 
Kosten:        € 795,00  Betaling per dag   

€  70,00 per dag  is mogelijk (12x). 
 
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
 
Elly Spronk 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Tel.: 0315-323643     email:  info@dester.org 
 
Data: 
 
12-09-2015, 26-09-2015, 10-10-2015, 24-10-2015, 07-11-2015, 21-
11-2015,  23-01-2016, 27-02-2016, 19-03-2016, 16-04-2016, 30-
04-2015, 21-05-2015, 25-06-2015 
 
 
 
OPENBARE AVOND:  
Boodschappen aan de hand van 
voorwerpen en foto´s, ook van overledenen 
 
Datum: 27-05-2015 
O.l.v. Hans aan de Stegge  
 

Deze avond wordt verzorgd door Hans aan 
de Stegge, medium en paragnost.  Let u er 
even op dat u toestemming vraagt aan alle 
levende personen, ouder dan 16 jaar, of u 
een foto mag neerleggen voor een 
waarneming.  Foto’s van overledenen, 
indien mogelijk, niet meer dan één persoon 

per foto.  

Alles in het universum is energie. Zo ook foto’s en voorwerpen 
en door materialen in uw bezit te hebben is  uw energie 
verbonden met het voorwerp. Deze energie van de foto of 
voorwerp wordt opgepakt door Hans en de energie wordt als 
boodschap aan u verteld. Naast de psychometrie,  
het aanvoelen van energieën van voorwerpen, wordt door Hans 
ook waarnemingen gedaan middels zien, horen en voelen.  
Het is belangrijk om de boodschap liefdevol en met respect te 
geven. 
Door het aanreiken van de boodschap van Gene Zijde kan het 
voor u een handreiking zijn om de aangeboden boodschappen als 
inzichten te beleven  
en zo u als mens te helpen verder te komen op het pad naar groei, 
naar Verlichting. 
 
Hans heeft een praktijk als medium en paragnost in Hengelo (ov) 
en schrijft samen met zijn vrouw de kaartjes en bijbehorende 
inzichten  op hun website www.bronvanliefde.nl 
. 
U bent allen van harte welkom! 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Stichting De Ster 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Tel.: 0315-323643 
Internet: www.dester.org 
Email: info@dester.org 
Locatie: Kulturhus de Rietborgh,  
              Borgsche Rieten 15, Terborg 
Aanvang: 20.00 uur.  
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Kosten: € 10,00 p.p. 
 
 
 
Tarot en astrologie –mei  2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Tarot 

 
XIV Matiging 
De eerste dag van de maand mei van dit jaar 
schrijven we als 1-5-2015 = 1+5+2+1+5 = 14. 
Dit brengt ons naar een van de minst begrepen 
kaarten, te weten XIV Matiging. Om matiging te 
beoefenen heb je een sterke wil nodig en de 
meeste stervelingen als u en ik hebben wel een 
paar zwakke plekken op dit gebied. Misschien dat 
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de vleugels van de engel zo’n speciale tint rood hebben om te 
verwijzen naar het vuur dat wel bedwongen, maar niet gedoofd 
mag worden. Matiging is in die zin als kwaliteit rechtstreeks 
verbonden met zelfbeheersing. De kunst is om je levendigheid te 
bewaren en daar blijft niet veel van over als je jezelf onderdrukt.  
 
Vertrouwen 
De juiste toepassing van matiging is kennelijk een gecompliceerde 
en subtiele kwestie. Ik denk dat het om te beginnen te maken 
heeft met vertrouwen en zelfvertrouwen. Vertrouwen dat de 
kosmos er voor je is en dat je aanwezigheid hier op aarde er toe 
doet; dat jij gewenst bent, met je hele hebben en houden. De 
andere helft is het zelfvertrouwen, dat je in staat stelt om je eigen 
impulsen en opvattingen in je bewustzijn toe te laten, ze niet af te 
keuren en ze evenmin klakkeloos op te volgen.  
 
Hemel en aarde 
Er zit een magnifieke spanningsboog tussen je bewuste en je 
onbewuste. Het onbewuste wil zich kenbaar maken, want alleen 
wat je kent kun je ook sublimeren. En de hemel wil zich aan ons 
openbaren, opdat wij het goddelijke ervaren, dat niet onder 
woorden kan worden gebracht. Wij kunnen enkel oprecht 
proberen naar onze goddelijke waarheid te leven. Jawel, de 
waarheid ligt in het midden, dat wil zeggen, midden in ons. Om 
zoveel mogelijk daarnaar te leven en onszelf met liefde en met 
milde ironie te zien, dat is de ware levenskunst van Matiging. 
 
Astrologie 
 
Jupiter in Leeuw 

Tijd om eens te kijken naar Jupiter, de 
glorieuze planeet die zich dit jaar in het 
al even zelfbewuste teken Leeuw 
bevindt. Eenieder die 2015 als 
geboortejaar gekozen heeft zal vanuit 
deze stand een sterke behoefte voelen 
om zich met enige bravoure neer te 
zetten. Expansie en expressiviteit gaan 
samen, al zal dat in de ene horoscoop 

directer en krachtiger naar voren komen dan in de andere, 
afhankelijk de maan, ascendant en andere factoren. 
 
 
Jupiter in de natuur en in de mens 
Jupiter wijst op groter en meer, ongeacht of de schaalvergroting 
door ons als positief of negatief wordt beschouwd. Een voorbeeld 
van het laatste is de aardbeving in Nepal, met een nog steeds 
oplopend dodental. 
De extraverte kant van Jupiter zal deze maand afwisselend 
versterkt of juist getemperd worden. Dit heeft te maken met de 
voortgang van Venus door Kreeft, het teken van de maan. Staat 
de maan in een meer naar buiten gericht teken als Boogschutter of 

Leeuw, dan zal Jupiter zich eerder met veel flair uiten. Met de 
maan in Maagd of Schorpioen is eerder sprake van een sterke 
innerlijke beleving. Wat beslist positief werkt vanuit Jupiter in 
Leeuw, dat is dat er ruimte wordt geboden voor speelsheid en 
genot. Het zou zonde zijn om die uitnodiging niet aan te nemen. 
 
Speel mee, maar let wel goed op 
Houd er rekening mee, dat Jupiter geneigd kan zijn tot 
grootspraak. Hij maakt niet altijd waar wat hij belooft. Enige 
behoedzaamheid is geboden, zeker wanneer het grote beslissingen 
betreft. Mercurius, de planeet van contracten inclusief de kleine 
letters, gaat vanaf de 19e teruglopen. Neem in mei en juni bij een 
grote aanschaf dan ook extra tijd om ook de schijnbaar 
onbeduidende details zorgvuldig te bestuderen. Anderzijds is deze 
astrologische situatie voor het sociale leven juist heel geschikt. 
Zowel waar het een eerste contact betreft als wanneer het gaat om 
een wederzien met oude bekenden zitten er verrassende 
ontmoetingen in de kosmische pijplijn. 
 
Marcel Zwart is als docent verbonden aan de beroepsopleiding  
tot Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
 
www.ontdekjepotentieel.com 
 
 
Ismakogie 
 
Oefeningen voor de maand mei 2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 

 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat 
van prof. Anne Seidel, ontwikkelaar van de 
Ismakogie.  
 
Stier is het tweede teken van de dierenriem en 

loopt van 21 april tot en met 21 mei.  
Bij de Tarot verbinden we het teken Stier met kaart II, de 
Hogepriesteres. De Hogepriesteres staat voor een sterke intuïtie, 
het gevoel voorrang geven boven de ratio. Zij ‘weet’ vaak dingen, 
die rationeel niet te verklaren zijn. Als het voor haar moeilijk 
wordt om intuïtief te reageren op situaties, kan ze last van haar 
keel krijgen.  
Het is dus goed om in deze periode een oefening te doen om het 
keelgebied ‘vrij’ te houden. 
 
 
 
Oefening 
 
Ga goed zitten. 
Ga afwisselend op de zitbeenknobbels en achter de 
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zitbeenknobbels zitten. 
Voel wat dat voor effect heeft op je keelgebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de zitbeenknobbels 
 
 

 
Achter de zitbeenknobbels 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
 
 

 
 
Nieuw boek door Anitsa Kronenberg: 
Op reis door Visioenenland 
 

Op vrijdag 3 april heeft Anitsa 
Kronenberg haar eerste boek, ‘Op 
reis door visioenenland’ ten doop 
gehouden in het kerkje De Engel 
in Huizen. Er waren zo’n 30 
belangstellenden. 
 
Anitsa hield een lezing waarin ze 
vertelde over haar waarnemingen. 
Als ze met haar hond in het bos is 
kan ze zich afstemmen op het 
subtiele leven daar. Zo staan er in 
het boek diverse gesprekken met 
een gnoom. Dit is de gnoom over 
wie ze in Inzicht ook wel eens 

geschreven heeft. 
Ze vertelde over het feit dat tijd en ruimte in de velden die ze 
bezoekt tijdens helingen en ‘geestreizen’ heel anders werken dan 
in de stoffelijke wereld. Ze gaf het voorbeeld van een vrouw die 
ze een heling gaf en bij wie ze merkte dat vitaliteit weglekte. Toen 
ze door een soort poort ging waardoor de vitaliteit verdween 
kwam ze terecht in een situatie uit een leven dat de vrouw  lang 
geleden had geleid. Daarin was ze, ook toen was ze een vrouw, 
ernstig gewond geraakt na een traumatische gebeurtenis. 
Aangezien ze in dat leven een heler was ging ze ijlings op zoek 
naar vitaliteit, ongeacht waarvandaan. Ze realiseerde zich niet dat 
ze het uiteindelijk ‘wegtrok’ bij een toekomstig zelf. Korte tijd 
later stierf de gewonde vrouw. Onder andere door het trauma kon 
een deel van haar niet naar het licht en werd een zogenaamd 
afgesplitst zieledeel. Anitsa heeft de gestorven vrouw een heling 
gegeven waardoor het ‘afgeplitste deel’ alsnog naar het licht kon 
en kon integreren met de ‘totale’ ziel. Nadien werd er geen 
vitaliteit meer weggetrokken bij de ‘huidige’ vrouw. 
Ook vertelde ze hoe ze dankzij de voornoemde gnoom in 
aanraking kwam met een ander natuurwezen in het bos. In eerste 
instantie een  nors en onvriendelijk wezen. Maar toen hij Anitsa 
ging vertrouwen werd hij vriendelijker en kreeg ze meer over hem 
te weten. Het bleek een huiskabouter te zijn die verdwaald was 
geraakt. In de winter vervaagde hij tot hij helemaal niet meer 
waarneembaar was. Volgens de gnoom was dat omdat hij 
‘verschoven’ was. Hij was teruggekeerd in de tijd, naar het huis 
waar hij toen hoorde in de tijd dat hij gelukkig was geweest. In het 
voorjaar, begin maart, bleek hij weer teruggekeerd te zijn in het 
nu. 
Anitsa vertelde verder dat ze er nogal tegen op had gezien om een 
lezing te geven. Ze was bang dat de gasten het misschien niet 
interessant genoeg zouden vinden. Ze heeft zichzelf daar een 
heling op gegeven. Ze vertelde over deze heling waarin de 
boodschap kwam dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Eén 
van haar gidsen, de druïde, zei; ‘We hebben de boodschappen niet 
alleen voor jou gegeven’. Met andere woorden, ook anderen zullen 
geraakt worden door de boodschappen en de belevenissen. 
Na de lezing heeft Anitsa haar boek gesigneerd. De middag vloog 
voorbij. 
Het boek; Op reis door visioenenland, is te bestellen bij de 
boekhandel en kost € 19, 99. Uitgeverij Angelo. 
 

 
Pentalogie 
   
Auteur: Henk Hollmann 
 
Ieder mens op aarde is hier met een of meerdere 
levensopdracht(en). Getallen die in uw geboortedatum staan, 
vormen tezamen met de optelsom ervan, een ezelsbruggetje hoe 
met deze opdracht om te gaan. Pentalogie geeft sleutels aan hoe u 
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op een zo positief mogelijke manier met de heersende 
(getalsmatige) trillingen, waar u met Pentalogie inzicht in krijgt, 
om kunt gaan, zonder uw eigen verantwoordelijkheid uit het oog 
te verliezen. Dit is essentieel in dit orakelsysteem. U bent tenslotte 
uw eigen rentmeester, eigen schepper.  
 
In de vorige uitgaves van deze nieuwsbrief is er een inleiding 
gegeven tot de getallenwijsbegeerte. De getallen, die voorkomen 
in uw geboortedatum, vormen de basis voor uw eigen 
persoonlijke pentagram.  
Alvorens deze stap kan worden gemaakt, dient er eerst een analyse 
plaats te vinden van de getallen 1 tot en met 10. In deze uitgave 
zal het getal 2 aan de orde komen 
 
 

 
Neptunus en het getal 2 
 
 
Bij getal 2 hoort het teken van Neptunus.  
 
Neptunus staat voor het gevoel van kosmische 
verbondenheid met alles wat is en de spirituele dimensie van de 
mens.  
Het staat ook voor diepzittende gewoontepatronen die een 
zelfvernietigende verslaving kunnen blijken te zijn. 
 
Neptunus geeft in het bijzonder het beleven van de gevoelens 
weer op het gebied van het occulte en het mystieke. In die zin kan 
men Neptunus benoemen als het totaal van alle mogelijkheden. 
Het sleutelwoord voor deze planeet is:  sensitiviteit. 
Bij Neptunus is het onmogelijk keuzes te maken en beslissingen te 
nemen op grond van verstand en onderscheidingsvermogen 
alleen. Neptunus voegt het element van aanvoelen of invoelen toe. 
Neptunus is de kosmische oplosser en verlosser; het verlangen 
van de geest om zich uit de beperking van de stof te bevrijden. 
Alle versluiering en nevel, vervaging van omtrekken, vervloeiing 
van kleuren, vermenging en afsterving van zintuiglijke 
waarneming, alle soorten verval van de vorm zijn het werk van 
Neptunus.  
 
 
 

Enige eigenschappen van de 2- energie 
Aangezien onze dagelijkse werkelijkheid wordt bepaald door 
dualiteit, vinden we dit terug in getallen. Elk getal heeft 2 polen. 
Omdat in de praktijk niets zwart – wit is zul je de nuance vaak 
vinden door bij het interpreteren te kijken naar deze beide polen.  
 
De 2 heeft te maken met dualiteit en polariteit.  
Dualiteit is: op twee gedachten hinken, maar ook twee kanten van 
een zaak zien. Twijfelen en tegelijkertijd een verbinding leren 
maken, twee polen. Meningsvorming. De 2 is soepel en 
veranderlijk, soms net een spons die alles opneemt. De 2 moet 
leren twee kanten van de dingen te zien en zorgen niet in een van 
de polen te geraken. 
De 2 wordt ook wel geassocieerd met water en het emotionele 
lichaam. Het vrouwelijk principe (yin). 
 
De 2 kan snel denken en associëren, verbindingen leggen 
(positief), maar kan langzaam van begrip zijn op wetenschappelijk 
gebied (negatief). 
De 2 heeft gevoel voor ritme en harmonie, is sfeergevoelig en 
vermijdt graag ruzies. Een 2 is geneigd gauw toe te geven en moet 
leren omgaan met sensitiviteit. Aan de ene kant kan hij/zij te 
overgevoelig zijn voor de indrukken uit de omgeving. Aan de 
andere kant moet deze sensitiviteit soms juist worden aanvaard 
om gevoelig te zijn voor wat er gebeurt. Alleen zijn is niks voor de 
2, die wil liever delen. Zeker weten dat de 2 een liefdevolle 
vriendin voor de vriend is (en omgekeerd). De 2 is iemand die 
zich heel makkelijk aanpast, maar dat kan ten koste van zichzelf 
zijn.  
De 2 kan zich thuis voelen in de volgende beroepen: diplomaat, 
vredesstichter, verpleger, sociaal werker, fotograaf, de  
reclamewereld en heeft een filosofische en kosmische interesse. 
 
Valkuilen 
 
Stilstand kan optreden door besluiteloosheid. Dat leidt tot 
stagnatie, dualisme, onenigheid, overgevoeligheid (omdat de 2 
geen keuzes kan maken op grond van ratio en 
onderscheidingsvermogen alleen), wil zich te snel aanpassen, is 
vaak humeurig en snel uit evenwicht.  
 De 2 met zijn Neptuniaanse karaktertrekken kan genotzuchtig en 
snel afgeleid zijn. .De 2 die aan de negatieve kant zit kan aanleg 
hebben voor  o.a. vervaging, slaapwandelen.  
Een dergelijke 2 moet eveneens oppassen voor stoffen die het 
lichaam misleiden (alle soorten verslavingen zoals alcohol en 
verdovende middelen). 
 
Er moet altijd bij de duiding van de getallen in het pentagram 
worden gekeken (in dit geval de 2) naar de verbindingen met de 
andere getallen en ook naar de lijnen en assen die met dit getal zijn 
verbonden.  
Deze relaties komen in een volgende uitgave uiteraard aan bod.  
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------------------------------------------------------------------- 
 
De datum 5-5-2015 
 
Op deze dag vierde Nederland bevrijdingsdag. Bevrijdingsdag is 
de nationale feestdag op 5 mei waarop de bevrijding van de Duitse 
bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd. Op deze dag wordt 
ook de bevrijding van het toenmalig Nederlands-Indië gevierd. 
Nederland staat op 5 mei ook stil bij de grote waarde van vrijheid, 
democratie en mensenrechten. 
 

Als wij hierbij getal 5 betrekken, welke in de Pentalogie 
verbonden is met Jupiter, sluit dit heel goed aan bij het 
verlangen naar vrijheid en (innerlijke) groei, welke 
elementen zijn die bij dit getal horen en die terugkomen 
in de datum 5-5-2015.  

Tellen wij de datum 5-5-2015 bij elkaar op, dan krijgen wij het 
volgende: 5 + 1 + 0 + 2 + 5 + 5 = 18 = 9.  
Getal 9 staat voor communicatie (Mercurius) en het 
communiceren over wijsheid, maar ook over vrijheid.  
 
Deze dag is uitermate geschikt om de oude ervaringen van de 
mensen die Nederland hebben bevrijd, door te geven aan nieuwe, 
toekomstige generaties, zodat het streven naar vrijheid, niet 
verloren gaat.  
 
 
 
Henk Hollmann is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
www.dester.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEUKE WORKSHOP  
 
WIE WAT WAAR WAS BEN IK?  
 
En wat zijn de toekomstige perspectieven 
met behulp van Tarotkaarten 

  
 
Vrouw in de Regio organiseert in samenwerking met 
Stichting De Ster een workshopavond over tarot. 
Elly Spronk laat je deze avond kennismaken en ervaren wat de 
tarotkaarten je kunnen vertellen. De tarot is een boek over het 
leven. Op deze kaarten staan symbolen die verwijzen naar alle 
processen, situaties en gedragspatronen.  
Tijdens de workshop ontdek je wat jouw situatie is en krijg je een 
concreet advies. 
 
Locatie wordt nog bekend gemaakt (regio Zutphen-Deventer 
Lochem) Datum: dinsdag 9 mei. Tijd 19.30 – 22.00 uur. 
(ontvangst vanaf 19.00 uur).  
 
Kosten € 25,- voor vriendinnen van het blad Vrouw in de Regio 
 
Als je geen vriendin bent € 35,- euro 
 
Aanmelden: info@vrouwinderegio.nl  
 
 
 
 
 



8 

 

 
Contactgegevens: 
De Ster, Centrum voor Bewustwording 
P/a Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
 
Telefoon: 0315-323643 
Internet: www.dester.org  
Email: info@dester.org 
Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester  
 
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw emailadres bekend is bij 
Stichting de Ster.  
 
Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar: 
infginfo@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


