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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 het nieuwe seizoen 
2015-2016 om u allen verschillende opleidingen, workshops en 
lezingen aan te bieden. De docenten en gastsprekers staan garant 
voor een goede kwaliteit.  
 
 
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: 11-10-2015.  
 
 

Overige data betreffende de nieuwe reeks zijn: 
 
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 
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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. 
 
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:         13 lesdagen 
 
Tijdstip:       11.00 uur tot 17.00 uur 
 
Plaats:          Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te 

Terborg 
 
Kosten:        € 795,00  Betaling ineens 

€  70,00 per dag  is mogelijk (13x). 
 
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
 
Elly Spronk 
Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Tel.: 0315-323643     email:  info@dester.org 
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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 
                      ------------------------------------- 
 
Workshop Mindfulness, meditatie en tarot olv  
Lisette Leerkes 
 
Op 20 september 2015 geeft Lisette Leerkes een workshop 
Mindfulness, meditatie en tarot bij Stichting de Ster in Terborg. 

 
Zij schrijft:  “Onderwerp van deze lesdag 
is de herfst. Op 23 september 2015 is het 
astronomisch begin van de herfst. De 
herfst voelt voor een deel van de mensen 
als het begin van een wat donkerdere 
periode. De blaadjes gaan vallen, de dagen 
worden korter, het weer onstuimiger, etc. 
een periode die sommigen van ons het 
liefst zouden willen overslaan. In het 

gevoel de herfst te willen overslaan, ligt mede ten grondslag  een 
niet accepteren van wat is.  
Doel van de mindfulness- en mediatie-oefeningen is om juist de 
herfst te accepteren zoals hij is, met de aandacht in het hier en nu 
te blijven en de mogelijkheid open te laten dat er ruimte kan 
ontstaan om de herfst anders te gaan bekijken. Door middel van 
de Tarot kan inzicht worden verkregen in wat maakt dat we de 
overgang naar een nieuw seizoen als moeilijk kunnen ervaren en 
worden tools aangereikt om de herfst meer te accepteren. Ook 
voor mensen die de herfst met open armen verwelkomen, is de 
workshop geschikt, omdat we tijdens de workshop leuke 
tarotleggingen, geleide meditaties en mindfulness-oefeningen 
doen.      
Ter voorbereiding op de workshop wil ik alle deelnemers vragen 
een voorwerp mee te nemen dat jou doet denken aan de herfst. 
Het is de bedoeling dat iedereen een voorwerp meeneemt en de 
overige deelnemers niet laat zien welk voorwerp is meegenomen. 
De voorwerpen worden dus ‘in het geheim’ aan mij gegeven op 
de cursusdag. We zullen er later een oefening mee doen.  
Ik zie jullie graag op 20 september!” 
 
Duur:  3 lesdagen, ook los van elkaar te volgen. 
 
 
Tijdstip:  11.00 uur tot 17.00 uur 
 
 
Locatie: :  Kulturhus de Rietborgh, Borgsche 
Rieten 15 te Terborg 
 

 
Kosten: € 225,00 Betaling per dag  € 80,00 is mogelijk (3x).  
Indien u per dag betaalt, kan dit alleen d.m.v. contante betaling.  
 
 
Data: 20 september 2015, 18 oktober 2015, 8 november 2015 
 
Opgave: via inschrijfformulier, te vinden op de website van 
Stichting de Ster of op te vragen via info@dester.org 
 

 
--------------------------------------- 

 
Workshop Stembevrijding olv Marcel Zwart  
 
Aan alle belangstellenden 
  
Marcel  Zwart, docent bij Stichting de Ster wil een try-out houden 
op 13 september 2015, te weten:  
Stembevrijding – een dag om te proeven wat hier te beleven valt. 
Zowel voor de waaghalzen als voor de behoedzame karakters 
onder ons. Veilige sfeer: alles op uitnodiging, niets uit 
verplichting. 
  
Tijdstip: 11.00-17.00 uur 
  
Om dit kostendekkend te kunnen verzorgen, vragen wij een 
kleine bijdrage van 25 euro per persoon. 
  
Laat je even weten, het liefst per email en z.s.m., of je hieraan wilt 
deelnemen?  
  
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 
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OPENBARE AVOND: OPENINGSAVOND 
 
Datum: 23-09-2015 
O.l.v. Elly Spronk & medewerkers de Ster  
 
De onderwerpen die onder andere aan de orde komen, aan 
verschillende tafels zijn :  
 
Ismakogie   Elly Hoekstra 
Tenen Lezen   Jacqueline Kijzers 
Pentalogie   Henk Hollmann 
Kleurenanalyse   Houkje Besselink 
Wezenskaart   Marie Louise Terhorst 
Jaar-archetype   Lisette leerkes 
Jaar-energiekaart   Maja Coldewijn 
Kleine kaartlegging  Elly Spronk 
 
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 september    2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 
 
Tarot 

 
Kaart III,  de Keizerin is een waardige figuur 
om het nieuwe seizoen mee te openen. Rider-
Waite laat op deze kaart een jonge vrouw zien, 
die rustig en vol vertrouwen op haar troon zit. 
Terwijl IV de Keizer tegen de achtergrond van 
een kaal berglandschap is afgebeeld, bevindt de 
Keizerin zich midden in de uitbundig bloeiende 
natuur. In haar zachte en comfortabele troon zit 
zij rechtop, zonder in de kussens weg te zakken. 

Gemakzucht is hier eerder een verleidingsvariant dan een 
wezenskwaliteit. Juist door ontspannen te zijn kan zij veel tot 
stand brengen, zowel praktisch als op het relationele vlak. De 
taken die zij, als moeder en als echtgenote, vervult zijn niet gering. 
Als “groter dan het leven” archetype heeft de Keizerin hier geen 
moeite mee. Voor gewone stervelingen als wij valt hier echter nog 
genoeg te leren.  
 
Staat de energie van deze kaart in je leven centraal, dan kun je in 
de verleiding komen om voor anderen 
te zorgen zonder voldoende aandacht 
te besteden aan je eigen behoeften. Ga 
hier te lang mee door en je put jezelf 
uit en komt de negatieve kant van XII 
de Gehangene tegen. Daarom is het 
aangeven van de eigen grenzen voor 
de Keizerin vaak wel een leerpunt. In 
essentie houdt de Keizerin van haar 
kinderen zoals zij zijn, zonder eisen te 
stellen. Zij vertrouwt erop dat iedereen 
die opgroeit in een omgeving van 
veiligheid, liefde en waardering, zich 
geheel natuurlijk van binnenuit zal ontplooien. Zij beseft 
instinctief, dat elke ontwikkeling zijn eigen tijdschema heeft en dat 
je slechts de optimale voorwaarden kunt scheppen, maar niets 
kunt afdwingen. Druk en haastigheid leiden eerder tot vertraging 
of scheefgroei dan vrijheid en bloei. Het is een hele kunst om het 
evenwicht te vinden tussen liefdevol zorgen voor anderen en je 
eigen behoeften erkennen en ernaar handelen. Blijf je dit proces 
met een open hart aandacht geen, dan zal je leven een 
onuitputtelijke bron zijn van liefde, vreugde en vervulling – voor 
jezelf en de mensen om je heen. 
 
Astrologie 

 
Om te beginnen staat Venus de hele 
maand september dicht bij Mars. 
Venus, de godin van de liefde, samen 
met Mars, de geduchte krijger die erop 

uit gaat om zijn geliefde te erwerven. Dat kan dus heel mooi 
worden - in individuele gevallen. Ben je op het romantische 
liefdespad, dan is het wel aan te raden om op subtiele signalen te 
letten en je rozengeurige fantasieën in toom te houden. Want voor 
schrijvers en dichters is dit astrologische gebeuren een bron van 
inspiratie, maar wie te snel wil veroveren kan tegen forse 
teleurstellingen aanlopen. Met Saturnus 
in het laatste stukje van de Schorpioen 
is optimisme een begerenswaardige 
eigenschap, mits je bereid bent om open 
en opmerkzaam te zijn. 
 
Ben je al met iemand samen, dan is deze tijd juist heel geschikt om 
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elkaar opnieuw de liefde te verklaren en tot verdere verdieping te 
komen. Dit mede omdat Mercurius voor de laatste keer dit jaar 
terugloopt in de dierenriem – de zogenaamde retrograde 
beweging, die minder geschikt is voor nieuwe ondernemingen, 
maar wel goed past bij bezinning op persoonlijk, relationeel of 
maatschappelijk vlak. Voor wie deze rubriek voor het eerst 
tegenkomt: een teruglopende Mercurius houdt een waarschuwing 
in om extra zorgvuldig te zijn als je een grote aanschaf doet of 
contractuele verplichtingen aangaat. Dit geldt nu voor de periode 
van 10 september tot 16 oktober. 
 

Tenslotte nog even aandacht voor 
Jupiter, die een paar weken terug 
het teken Maagd binnengekomen 
is. Samen met Schorpioen hoort 
Maagd bij de minst begrepen 

tekens van de dierenriem. (Daar zal ik meer 
over vertellen als de dierenriemtekens in deze rubriek aan bod 
komen.) Jupiter in Maagd duidt veelal juist op een grote vitaliteit 
en een sterke constitutie. Bij slepende kwaaltjes kun je baat 
hebben bij een reiniging middels dieet, 
een tijdje wat vroeger naar bed, dagelijks 
een stevige wandeling van een half uur, 
of dergelijke relatief eenvoudige 
ingrepen. Houd er wel rekening mee dat 
Saturnus (eind Schorpioen / begin 
Boogschutter) de neiging kan geven tot overdreven strengheid. 
Een rustig evenwicht is belangrijk, anders maak je het leven 
onnodig benauwd voor jezelf. 
 
Marcel Zwart geeft astrologische consulten bij de Ster in  
Terborg  op 20 september 2015 en 11 oktober 2015. 
 
Kosten Astrologische consulten 
€ 50,- voor 3 kwartier 
€ 75,- voor een uur en 1 kwartier 
 
U kunt zich opgeven via telefoonnummer 0315-323643 en  
via email: info@dester.org  
 
 
 
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 september  2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie.  
 
Maagd is het zesde teken van de dierenriem en loopt 
van 24 augustus tot en met 22 september.  
Bij de Tarot verbinden we het teken Maagd met kaart 
VI, de Geliefden.  
De Geliefden is de kaart van keuzes maken. Maak 
geen keuze als je twijfelt, maar blijf ook niet in twijfel hangen.  
Bij de Geliefden en het teken Maagd hoort onder andere  
de bloedsomloop. 
 
Onderstaande oefening is een oefening om veel te doen! 
 
Oefening 
Ga goed zitten. 
Til je voorvoeten op en zet ze weer neer. Til je hielen op en zet ze 
weer neer. 
Doe dit een aantal keren en ga dan zo klein mogelijk naar rechts 
en links, terwijl je afwisselend je hielen en je voorvoeten optilt en 
weer neerzet. 
 

 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
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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 
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 4 aan de orde komen. 
 
 
Saturnus en het getal 4 
 
  

 
 
 
Het kruis, bovenaan in het symbool van Saturnues, stelt de 
alledaagse materie, het leven op aarde voor, terwijl de maan, de 
onderste sikkel wijst op ons gevoelsleven. Getal 4 impliceert dus 
meteen een potentieel spanningsveld tussen wat we in het 
alledaagse leven dienen te doen en ons gevoel. Dit kan zich 
manifesteren in beslissingen nemen die tegen ons gevoel ingaan. 
 
 
 
Enige eigenschappen van de 4- energie 
 
Getal 4 staat  voor het vormgeven. Wij staan nu voor de drempel 
van een deur, waar wij overheen mogen stappen, om zo de wereld 
te leren verkennen. 

Het getal 4 staat dan ook voor: confrontatie met de grenzen van 
ons kunnen en de beperkingen van ons leven. Dit getal staat 
symbool voor het nemen van verantwoordelijkheid,  
verantwoordelijkheid, maar ook voor de levensleraar, de 
opvoeder. 
 
Saturnus is de laatste planeet 
die met het oog zichtbaar is 
en is daarom lang beschouwd 
als de “grens” van ons 
zonnestelsel. Men zou de 
ringen om deze prachtige 
planeet kunnen zien als de grens van het waarneembare.  
 
 
Saturnus streeft naar hechte en daardoor stabiele tijd trotserende 
vormen. Saturnus staat voor datgene wat permanent van waarde is 
(vanuit het verleden) of zal zijn (in de toekomst). Tijd is dus een 
belangrijk aspect. In cultuurhistorisch perspectief kan men zulke  
opvattingen terugvinden bij de piramides in Egypte: een 
bouwwerk, wat de tand des tijds heeft doorstaan en nog steeds 
allerlei mystieke geheimen in zich herbergt, waar het (of de 
bouwer)  ons aan wil herinneren.  
De door Saturnus geschapen vormen zijn uiterst degelijk, op het 
gevaar af dat zij zichzelf overleven en het gevaar bestaat dat wij er 
betekenissen aan toekennen, welke wellicht niet correct zijn, of 
gebruikt worden voor eigen gewin en opvattingen. Denk hierbij 
aan machthebbers in deze en de vorige eeuw, die het 
neoclassicisme hebben misbruikt.  
 
 
Saturnus heeft betrekking op de tijd. Hij representeert de te 
beperkte levensduur waaraan het menselijk lichaam is 
onderworpen en de fysieke zwaarte ervan. Binnen een gemiddelde 
mensenleeftijd kan een mens niet alles doen wat hij zou kunnen, 
laat staan alles wat hij zou willen. Juist hierin ligt voorlopig het 
element van de vrije wil! De mens moet kiezen en zich daarna, wil 
hij er iets van maken, op het gekozene concentreren.  
 
Saturnus, astronomisch de planeet met de ringen, werpt bij alles 
extra drempels op, waardoor het altijd op extra inspanning 
aankomt en tijdverlies eerder regel dan uitzondering is. Juist 
daardoor schenkt hij ons de noodzakelijke ruimte om erachter te 
komen of wij iets of iemand werkelijk willen, want alleen dan kan 
er iets permanents ontstaan. Zijn ringen symboliseren een soort 
van weerstand of afweer tegen alles wat te los of alleen maar mooi 
in elkaar zit.  
 
Zij hebben een ijzige temperatuur, reden waarom deze planeet 
altijd als een koude planeet werd gezien, doch onlangs is 
astronomisch vastgesteld dat de planeet zelf veel warmer is dan 
men ooit had aangenomen. Het gevaar van het opwerpen van de 
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extra drempels zal duidelijk zijn: ontmoediging uitmondend in 
depressie of apathie. Dit kan vooral optreden als de 4 niet krijgt 
wat hij wil.  
 
Kenmerkende energieën van de 4. 
 
Overal waar getal 4 actief is, verschijnt vorm, of het nu 
maatstaven zijn, normen, codes, regels, wetten, procedures, 
vormvoorschriften zoals het protocol, verordeningen, examens, 
grenzen of simpelweg fysieke en tastbare vormen, Saturnus grenst 
al vormend het ene van het andere af.   
 
4  is het getal van wet en orde. Gevoel voor systemen, logica en 
structuur zijn eveneens typische aspecten die bij dit getal horen. 
Het realiseren van ideeën (ideeën zijn een typische eigenschap van 
getal 3) is in de praktijk een kwaliteit van getal 4. 
 
Getal 4 kan ook voor de (relatie met de ) vader staan in ons 
dagelijkse leven. 
 
Levensgetal (optelsom geboortedatum) 
 
 
Iemand met een 4 als levensgetal ( de optelsom van je 
geboortedatum) moet zichzelf en zijn ideeën goed gronden 
(concretiseren). Alle dingen moeten tot het einde toe worden 
doorgewerkt. De 4 kan een workaholic zijn en zichzelf ziek maken 
door te veel werk. Men werkt graag alleen en vindt het vreselijk als 
anderen niets doen.  
De compacte energie van de 4 kan iemand gesloten maken als een 
vierkant. Hierdoor kan zo’n persoon zich soms moeilijk uiten. De 
4 doet er goed aan op kleine ingevingen te letten en geen risico’s 
nemen, zeker niet bij twijfel.  
 
Werken is het centrale thema in dit leven (ook in relaties ed). 
Ideeën moeten in de werkelijkheid tot uitdrukking komen. Iemand 
met een 4 als levensgetal heeft het gevoel een speciale opdracht in 
het leven te volbrengen en dit impliceert dus een karmische lading. 
Het heeft vooral te maken met realiseren van doelen en vooral 
afmaken waaraan je begonnen bent. 
De boodschap van de 4 luidt dan ook: 
“Als je het heden aanvaardt, dan ontvang je de vrucht van de 
toekomst”. 
 
 
 
 
 
 

Beroepen 
 
Beroepen die bij de 4 horen zijn: 
- politie 
- archivaris 
- historicus 
- archeoloog 
- en alle beroepen die te maken hebben met plichtsbesef, 
hard werken en trouw. 
 
Henk Hollmann is als docent verbonden aan de beroepsopleiding tot 
Tarotkundige van Stichting de Ster te Terborg. 
 

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

 


