
De 4 Elementen, Tarot 

                   en 

Gewone Speelkaarten “Spellen” 

Docent: Elly Spronk 

In deze cursus bespreek ik de elementen, de Tarot en de achtergrond en praktijk van de 
oeroude kunst van het kaartleggen. Dit kunt u op eenvoudige wijze beoefenen. 

Mijn uitleg kent de volgende onderdelen:  

 

▪ De vier elementen 

▪ De tarot 

▪ Houdingen / Staten van bewustzijn 

▪ De techniek van het kaartleggen  

▪ De toepassing van het werken met de kaarten  

▪ Voorbeelden van het soort vragen dat ermee zijn te beantwoorden  

▪ Praktische tips om de techniek snel onder de knie te krijgen.  

U verwerft zich hiermee een waardevol inzicht in uw eigen karakter en persoonlijkheid, 
alsmede in die van uw familie en vrienden. Tevens helpt het u inzicht te krijgen in de 
toekomstige mogelijkheden voor uzelf en anderen. 

De kunst van kaartleggen is van generatie op generatie doorgegeven en komt uit alle delen 
van de wereld. Het kaartleggen raakte opnieuw in trek in de 19e eeuw, toen de belangstelling 
voor het occulte een grote bloei beleefde. 

Wellicht was dit een reactie op het nieuwe industriële tijdperk, waarin machines het 
overnamen van de mens. In het  huidige computertijdperk is dat wellicht weer de reden 
waarom deze techniek opnieuw een opleving doormaakt. 

Sceptici doen nogal denigrerend over de techniek van het kaartleggen, maar de kaarten 
kunnen  heel wat meer vertellen dan alleen maar wat er volgende week of maand zal 
gebeuren. Ze kunnen een waardevol inzicht in de eigen persoonlijkheid geven, ideeën laten 
uitkristalliseren en helpen bij het nemen van beslissingen. 

Duur: 10 lesdagen  

Data:   

11-09-2022, 02-10-2022, 16-10-2022, 13-11-2022, 29-01-2023, 
26-02-2023, 05-03-2023, 02-04-2023, 13-05-2023 (zaterdag), 04-06-2023 

Tijdstip:: 11.00 uur tot 17.00 uur 

Plaats: Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15, Terborg 

Kosten: € 995,00 ineens.  Betaling per dag  €  110,00 is mogelijk. 

Benodigdheden: 1 spel speelkaarten. 

• Cursusboek : “Gewone Speelkaarten Spellen”. Hiervan bedragen de kosten € 
25,00.  

http://www.dester.org/docenten


 

 
                          

                           INSCHRIJFFORMULIER 
 

De 4 Elementen, Tarot 
en 

Gewone Speelkaarten “Spellen” 
 
 

Voor en achternaam:………………………………………………... 

Adres:…………………………………………………………………. 

Postcode:……………………………………………………………… 

Woonplaats:…………………………………………………………... 

Telefoonnummer:…………………………………………………….. 

Email:………………………………………………………………….. 

   
Het totaal verschuldigde bedrag a € 995,00 zal ik als volgt voldoen 
(svp aankruisen): 

□overmaken op rekeningnummer NL44 ABNA 0602 3627 84 t.n.v. Stichting de Ster te Terborg  

□ betaling contant op de eerste cursusdag 

□ d.m.v. betaling van € 110,00 euro per cursusdag (10x) 

 
De kosten blijft u na inschrijving altijd verschuldigd aan Stichting De Ster, ook als u door 
persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kunt zijn.  
 
Indien u per lesdag betaalt is alleen contante betaling mogelijk. 
 
Verder ga ik akkoord met de Algemene voorwaarden Stichting De Ster, gedeponeerd bij de 
K.v.K. Centraal Gelderland, nummer 41053186. 
 
 
Handtekening:………………………………. 
 
Plaats:…………………………………..                 Datum:…………………………. 
 
Tijdstip:  11.00 uur – 17.00 uur 
 
Data:  
11-09-2022, 02-10-2022, 16-10-2022, 13-11-2022, 29-01-2023, 
26-02-2023, 05-03-2023, 02-04-2023, 13-05-2023, 04-06-2023 
 
(13-05-2023 is op een zaterdag!) 
 
 
Locatie: De Wielder Dorpsstraat 3 te Etten 
 
Dit formulier s.v.p. invullen en opsturen naar: 
 
Stichting De Ster/Mevrouw Elly Spronk Hollmann 
 
Industrieweg 80    email:  info@dester.org    
7061 AV Terborg    www.dester.org           
Tel.: 0315-323643         Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester 


