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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.
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Algemene informatie
Stichting “De Ster”
P/a Industrieweg 80
7061 AV Terborg
Telefoon: 0315-323643
Internet: www.dester.org
E-mail: info@dester.org
Facebook : https://www.facebook.com/opleidingendester
Bankrelatie: ABN AMRO
Bankrekeningnummer: NL44 ABNA 0602 3627 84
K.v.K Centraal Gelderland, nummer 41053186
Locatie lessen: De Wielder Dorpsstraat 3 te Etten
Stichting “De Ster” verzorgt erkende opleidingen zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tweejarige beroepsopleiding tot Tarotkundige
De Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording (jaar 1 beroepsopleiding)
Tweejarige opleiding: Meesterschap in Tarot
De 4 elementen, Tarot en Gewone Speelkaarten Spellen
Studiegroep de 4 elementen, Tarot en Gewone Speelkaarten Spellen
Rider Waite Tarot (in onze opleidingen wordt hoofdzakelijk gewerkt met de kaarten van Rider Waite)
Voyager tarot
Crowley tarot
Het Vierkant van Saturnus
Kleurenanalyse
Pentalogie

Op aanvraag verzorgen wij coaching – , re-integratie trajecten en teambuilding.
Ook worden er via “De Ster” consulten, workshops en lezingen verzorgd.
Het bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies met de navolgende leden:
Mevrouw mr. M.P.H. Sanders
De heer H. Ramautar
De heer S. Stapelbroek
De heer R.H.M. van Velzen
De heer P. Kolff

:
:
:
:
:

Advocaat
Adviseur
Accountant
Paranormaal Therapeut
Manager
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Cursusvoorwaarden Stichting “de Ster”
1. Aanmelding
U kunt zich als student(e) aanmelden door het bij de opleiding behorende inschrijfformulier volledig ingevuld en
ondertekend te zenden aan:
Stichting “de Ster”, Industrieweg 80, 7061 AV Terborg.
Dit geldt voor alle opleidingen, cursussen en workshops.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.
2. Financiële voorwaarden
De verschuldigde lesgelden kunnen ineens of in meerdere termijnen worden voldaan.
Deze staan aangegeven op het desbetreffende inschrijfformulier.
3. Onderbreking van de studie
Indien door ziekte of door andere belangrijke redenen de studie wordt onderbroken, is de student(e) verplicht, dit
met het bestuur te bespreken.
Onderbreking of beëindiging van de studie, brengt geen uitstel van betaling met zich mee.
U blijft het totale lesgeld verschuldigd.
Alle te maken incasso en bijkomende kosten, geen enkele uitgezonderd,
komen ten laste van de nalatige student(e).
4. Duur van de opleiding
Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele opleiding, waarvoor u zich heeft aangemeld. Indien u voortijdig
de cursus beëindigd, kan dit alleen onder de voorwaarden van “Onderbreking van de studie (zie artikel 3)”.
5. Voortijdige stopzetting van de studie
Wanneer u de opleiding voortijdig wilt stopzetten, dient u dit kenbaar te
maken per aangetekende brief. Bij voortijdige beëindiging bent u het totale lesgeld van de betreffende opleiding per
direct verschuldigd.

6. Verschuldigde studiekosten
Stichting “de Ster”garandeert dat tijdens uw studie de kosten voor u niet worden verhoogd.
De studiekosten voor al onze opleidingen, workshops, lezingen en consulten staan vermeld in de betreffende
brochures, inschrijfformulieren en op onze website www.dester.org.
7. Alle genoemde prijzen en lesroosters onder voorbehoud, met inachtneming van artikel 6.
8. Al onze cursusvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel,
Centraal Gelderland, nummer 41053186.
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De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording
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.
Wat gaan we doen?
In de eerste zeven lesdagen gaan we berekenen wat jouw “wezenskaart” is, in welk groeiproces jij
op dit moment zit en maken we uitgebreid kennis 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 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 4 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 geoefend.
1 lesdag wordt er gewerkt met de astrologische verbindingen in de Tarot.
1 lesdag wordt er gewerkt met de numerologische verbindingen in de Tarot.
Het professioneel leggen en duiden van het Keltisch Kruis wordt in deze lesdagen geoefend.

Benodigdheden:
- Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke ontwikkeling, Elly Spronk € 25,—
- Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording: Kaartbeschrijvingen
Grote Arcana: Elly Spronk: € 25,—
- Cursusboek De Tarot als weg tot persoonlijke Bewustwording: Kaartbeschrijving
Kleine Arcana en Hofhouding: Elly Spronk: € 25,—
- 1 spel kaarten Rider-Waite (in boekhandel te verkrijgen)
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Duur:
Tijdstip:
Plaats:
Kosten:

14 lesdagen
11.00 uur tot 17.00 uur
De Wielder, Dorpsstraat 3 te Etten
€ 1195,00
Betaling per dag € 90,00 is mogelijk (14x).

Voor meer informatie en/of aanmelden:
Elly Spronk
Industrieweg 80
7061 AV Terborg
Tel.: 0315-323643
Data:
17-09-2022, 08-10-2022, 22-10-2022, 19-11-2022, 10-12-2022,
14-01-2023, 11-02-2023, 11-03-2023, 25-03-2023, 15-04-2023,
06-05-2023, 20-05-2023, 10-06-2023, 24-06-2023
Inschrijving: m.b.v. van het inschrijfformulier
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INSCHRIJFFORMULIER
DE TAROT ALS WEG TOT PERSOONLIJKE BEWUSTWORDING
Olv Elly Spronk
Voor en achternaam:………………………………………………...
Adres:………………………………………………………………….
Postcode:………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………...
Telefoonnummer:……………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………..
Het totaal verschuldigde bedrag a € 1195,00 zal ik als volgt voldoen
(svp aankruisen):
<> overmaken op rekeningnummer 60.23.62.784 t.n.v. Stichting de Ster te Terborg
(IBAN NL44 ABNA 0602 3627 84)
<> betaling contant op de eerste cursusdag
<> d.m.v. betaling van € 90,00 euro per cursusdag (14 x)
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 betaald 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:
17-09-2022, 08-10-2022, 22-10-2022, 19-11-2022, 10-12-2022,
14-01-2023, 11-02-2023, 11-03-2023, 25-03-2023, 15-04-2023,
06-05-2023, 20-05-2023, 10-06-2023, 24-06-2023
Locatie: De Wielder Dorpsstraat 3 te Etten
Dit formulier s.v.p. invullen en opsturen naar:
Stichting De Ster/Mevrouw Elly Spronk Hollmann
Industrieweg 807061 AV Terborg
Tel.: 0315-323643

www.dester.org
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Docenten van deze opleiding zijn:
Elly Spronk
Al heel lang ben ik geïnteresseerd in theologie, filosofie en occulte
wetenschappen.
Cursussen die ik naast mijn MBO opleiding gevolgd heb zijn: Pentalogie,
bijbelstudies, kleurenleer van Goethe, numerologie, astrologie en de
Beroepsopleiding tot Tarotkundige.
Na mijn MBO opleiding ben ik begonnen als administratief medewerkster.
Na de nodige opleidingen heb ik gewerkt als directiesecretaresse en daarna als
zelfstandig ondernemer.
Inmiddels, sinds 1996, verbonden als voorzitter en docent aan Stichting de Ster, Centrum voor
Bewustwording en Levensfilosofie te Terborg.
Tevens verleen ik medewerking aan workshops en trainingen voor het bedrijfsleven.
Nog elke keer zien we hoe we met behulp van de tarotkaarten duidelijkheid, richtlijnen en
handvaten aangereikt krijgen om ons bewust te worden van de processen die we in het dagelijks
leven meemaken.
Ik gebruik de “Rider Waite” kaarten, de “Voyager” van James Wanless, de “Tarot van Isis” en de
zgn. gewone “Speelkaarten”. Ik heb een Tarotpraktijk voor consulten en cursussen.
Ook geef ik lezingen, workshops en huiskameravonden, waarbij ik, mensen op een speelse manier
laat kennis maken met de kaarten.
Henk Hollmann
Sinds mijn jeugd heb ik altijd een fascinatie gehad voor astronomische
wetmatigheden.
Mede door deze belangstelling ben ik, op jonge leeftijd, in contact gekomen
met Gerard Huige, die een driejarige opleiding Pentalogie
(getallenwijsbegeerte) verzorgde.
Vanuit de interpretatie van de getallen kwam ik in contact met de tarot. Ik
volgde hiervoor de cursus “de Tarot als Inwijdingsweg”, maar maakte eveneens op een boeiende
wijze contact met de Voyager-Tarot.
De erkende beroepsopleiding tot Tarotkundige heb ik bij Stichting de Ster gevolgd en dit bracht mij
veel verdieping.
Deze vaardigheden in combinatie met mijn achtergrond als historicus (economische – en sociale
geschiedenis) hebben er toe geleid dat ik al geruime tijd als docent werkzaam ben bij de Ster.
Tevens verzorg ik workshops en trainingen.
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Docenten van de Tarot Opleiding. Jaar 2
Hein Hoek
Filosoferen is niet: quasi-diepzinnige uitspraken doen, oeverloos praten en je meningen verkondigen
zonder naar anderen te luisteren. Nee, filosoferen is vooral iets wat heel praktisch is: zelf of met
anderen nadenken over zaken die er in je bestaan als mens toe doen.
Maar hoe doe je dat dan?
Daar komt praktisch filosoof Hein Hoek te hulp: leren om mensen te laten nadenken, individueel of in
een groep.
Hij legt uit hoe een filosofisch consult opgezet wordt, , wat voor vragen wél en niet gesteld worden, wat van de cliënt
verwacht wordt en wat het doel van het consult is.
Hein Hoek is in Rozendaal, Velp en Arnhem actief op het gebied van praktische filosofie: hij modereert al voor het
vierde jaar een maandelijks Filo-café bij boekhandel Jansen & De Feijter in Velp, hij is mede-organisator van de
Filosofische Kring van de Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal en begeleidt daar ook socratische
gesprekken, hij organiseert workshops “de kunst van het vragen stellen”. Hij voert gesprekken met ouderen over
Zingeving en Inspiratie van Humanitas in Arnhem, Dieren en Velp, en hij heeft een eigen Filosofische Praktijk aan
huis, waar hij filosofische consulten met individuele cliënten houdt.

Ingrid Blaauw
Al jaren werkzaam als "jurist", hierdoor is analyseren een tweede natuur geworden. Een bijna
voltooide opleiding bij EDEM (beroepsopleiding tot poly-energetisch therapeut) in Amersfoort
bracht kennis en vaardigheid mee op gebieden van o.a. NLP, regressietherapie, geleide fantasie, etc.
terwijl vanwege het werk trainingen in communicatieve vaardigheden zijn gevolgd. In de 90-er jaren
werden een opleiding (siderische) Astrologie en Tarot (in de herstelde orde) gevolgd. Sedert die tijd
tarotconsulten in beperkte kring. Deelopleidingen gevolgd op het gebied van hypnose, NLP en
chacra’s. De aanvankelijk als "opfrissing" bedoelde - Tarotopleiding bij de Ster bracht heel veel
meer. Naast verdieping van de kennis van de Rider Waite kaarten was er ook een inspirerende kennismaking met de
Voyager tarot kaarten. De opleiding bij de Ster is in 2004 afgerond en de samenwerking krijgt nu - o.m. – vorm door
het geven van een bijdrage in de lessen over communicatie, coaching en gesprekstechniek.

Elly Spronk
Al heel lang was ik geïnteresseerd in theologie, filosofie en occulte wetenschappen.
Mijn overgrootvader was in zijn tijd al bezig met healen (strieken zoals ze dat in de Achterhoek
noemden). De verhalen daarover hebben mij altijd geboeid.
Rond 1980 nam ik deel aan een gespreksgroep. Daar kwamen later 2 dames bij, die met kaarten
werkten.
Het waren hoogbegaafde vrouwen, die mij hebben geïnspireerd me verder te verdiepen in het werken
met o.a. de Tarot en Speelkaarten.. Om deze verdieping te verkrijgen, heb ik daarvoor een
beroepsopleiding gevolgd.
Cursussen die ik eveneens heb gevolgd zijn:
Pentalogie, Bijbelstudies, Kleurentherapie, Numerologie en Astrologie.
Sinds mei 1996 ben ik werkzaam als docent bij Stichting de Ster.
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Henk Hollmann
Sinds mijn jeugd heb ik altijd een fascinatie gehad voor het kijken naar de sterren aan de hemel en
wat deze ons te vertellen hebben.
Mede door deze belangstelling ben ik, op jonge leeftijd, in contact gekomen met Gerard Huige, die
een driejarige opleiding Pentalogie verzorgde.
Vanuit de interpretatie van de getallen kwam ik in contact met de tarot. Ik volgde hiervoor de cursus
“de Tarot als Inwijdingsweg”, maar maakte eveneens op een boeiende wijze contact met de
Voyager-Tarot.
De beroepsopleiding heb ik bij Stichting de Ster gevolgd en dit bracht mij veel verdieping. Deze vaardigheden in
combinatie met mijn achtergrond als historicus (economische – en sociale geschiedenis) hebben er toe geleid dat ik een
bijdrage lever in de lessen bij de Ster.

Ans van Dijk
Na een aantal jaren intensieve cursussen te hebben gevolgd op allerlei gebied, ben ik in 2000
in aanraking gekomen met de Tarotkaarten via een Indonesische Sjamaanse vrouw en ik werd direct
gegrepen door de symboliek en de betekenissen daarvan op de kaarten. Na nog een aantal lessen aan
de Volksuniversiteit in Amstelveen was ik er van overtuigd dat ik het geleerde in de praktijk wilde
gaan uitoefenen en de kennis overdragen aan anderen. Daarom ben ik de Professionele
Beroepsopleiding tot Tarotkundige in Terborg (Gld.) bij “De Ster” gaan volgen en daarna heb ik de
Masterclass en de cursussen Tarot en Gezondheid, de Inwijdingsweg en Tarot en Coachen met goed
resultaat afgesloten. Het fascineert me
nog elke keer hoe we met behulp van de tarotkaarten duidelijkheid, richtlijnen en handvaten aangereikt krijgen om ons
bewust te worden van de processen die we in het dagelijks leven meemaken.
Ik gebruik de “Rider Waite” kaarten, de “Voyager” van James Wanless en de zgn. gewone “Speelkaarten”. Ik heb een
Tarotpraktijk voor consulten, coachen en cursussen aan huis.
Ook geef ik lezingen en Workshops, waarbij ik, mensen op een speelse manier laat kennis maken met de kaarten.

Marie Louise Terhorst
Ik ben Marie-Louise Terhorst, geboren op 15 mei 1962.
In 1981 ben ik afgestudeerd als A-verpleegkundige. Waarna ik nog tot 1996 op de spoedeisende
hulp als verpleegkundige met veel plezier heb gewerkt.
Getrouwd met Jan in 1989 en samen hebben we drie prachtige kinderen Jos, Jikke en Vera waar
ik ontzettend trots op ben. In 1994 ben ik samen met mijn man een horecabedrijf Partycentrum
Terhorst begonnen, waar klantvriendelijk en kwaliteit nog steeds een hoog goed is.
Toch was al langer de wens om iets voor mezelf te gaan doen en zo ben ik in 2011 begonnen met de cursus “de tarot als
weg tot persoonlijke bewustwording” Het was voor mij in het begin gelijk duidelijk dit is mijn PASSIE, het voelde als
thuiskomen. Hierna volgde de tweejarige erkende beroepsopleiding tot Tarotkundige, met aansluitend de opleiding tot:
Tarotcoach, Tarot en Vitaliteit: en de 4 elementen waardoor aan mij het certificaat Masterclass werd uitgereikt.
Inmiddels heb ik de Passie uitgebreid met cursus numerologie, mediumschap, speelkaarten en mijn eigen praktijk
Passie & Tarot. Hierbij heb ik mij gespecialiseerd in de wezenskaarten en mascottes en ik mag zeggen dat ik dit als
enigste in Nederland en ver daarbuiten doe!!
Graag wil ik deze PASSIE met jullie delen en hoop samen met stichting de Ster jullie op een plezierige,
laagdrempelige, en creatieve manier inzicht te geven in jezelf en de ander.
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Jacqueline Kijzers
Over mijzelf
Mijn eerste tarotconsult tijdens een spirituele beurs boeide mij zo, dat ik besloot dat ik daar
meer van wilde weten. Ik kocht een set bestaande uit een eenvoudig boekje en kaarten van de
grote arcana. Als snel lukte het mij om voor mijzelf en voor kennissen op een simpele manier
kaarten te duiden, maar ik wilde meer verdieping. Ik volgde een aantal tarotcursussen op
hobby-niveau. Uiteindelijk bracht mijn hang naar professionaliteit mij bij Stichting De Ster
waar ik diverse opleidingen en workshops volgde en nog steeds volg. Er valt namelijk zoveel over tarot te vertellen dat
je eigenlijk nooit bent uitgeleerd.
Naast de tarot houd ik mij ook bezig met tenenlezen (karakteranalyse a.d.h.v. stand van de tenen), Reiki en mijn
spirituele ontwikkeling in het algemeen. Dit alles vormt een mooie tegenhanger voor mijn beroep als
managementondersteuner.
Opleidingen en werkervaring
MBO aangevuld met cursussen op HBO-niveau.
Ik heb een ruime ervaring in management ondersteunende functies zowel bij commerciële bedrijven als in de zorg.
Bij stichting De Ster heb ik de opleidingen ‘De Tarot Als Inwijdingsweg’, de beroepsopleiding tot tarotkundige,
‘Tarot en Gezondheid’, de masterclass tarot en ‘Speelkaarten Spellen’ gevolgd.
Naast tarotkundige ben ik een erkend tenenlezer. D.w.z. dat ik karakters van mensen analyseer a.d.h.v. de stand van
hun tenen. Ook ben ik bekend met Reiki, intuïtieve ontwikkeling, Thaise massage en Pentalogie.
Algemene interesse
Esoterie, lezen, schrijven, reizen en dansen.

Houkje Besselink-van der Wal
Functie binnen de Ster: lid Projectteam en Docent.
Opleidingen en werkervaring
Mulo en diverse scholingen op HBO-niveau. Praktijk in Tarot, Mandala Tekenen, Kleuren analyse,
Reiki en Tenen Lezen sinds 1996. Sindsdien geef ik jaarlijks cursussen en trainingen voor diverse
groepen in deze disciplines.
Opleidingen tot Reiki-Master, Kleuren Mandala. Opleiding tot Psycho- Energetisch therapeut bij het
Instituut voor Intuïtieve ontwikkeling SIO, tevens aangesloten bij de beroepsvereniging Opet.
Beroepsopleiding tot Tarotkundige bij de Ster, de Masterclass en de opleiding Tarot Coach. Tevens de opleiding Tarot
en uw geestelijke en lichamelijke vitaliteit.
Sinds 2001 werkzaam als Reiki master. Erkend Tenen Lezer. Sinds 2012 docent Kleurenanalyse en Geboortemandala
en Tarot bij de Ster.
Algemene interesses: Esoterie, intuïtie, lezen en ontwikkelen op dit gebied.
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Toelatingscriteria
Toelatingscriteria tweede jaar van de erkende beroepsopleiding tot Tarotkundige
•
•
•

via intakegesprek
basiskennis van de kaarten van de Grote en Kleine Arcana zoals gegeven bij “De Ster” in:
“De Tarot als weg tot persoonlijke bewustwording",
of vergelijkbaar niveau

De colleges zijn meestal maandelijks op zaterdag (groep I) en zondag (groep II) van 11.00 uur tot 17.00 u.
14 maal per jaar, groep I
14 maal per jaar, groep II en diploma uitreiking.

De opleiding start voor het eerste jaar op 11-09-2021 en jaar 2 op 12-09-2021
De studiekosten zijn voor het eerste jaar:
€ 1195,00 ineens of per keer € 90— .(14x)
De studiekosten zijn voor het tweede jaar:
€ 1495,00 ineens of per keer € 110,00. (14 x)
Inclusief examengeld + diploma uitreiking
NB. Genoemde prijzen en volgorde lesrooster onder voorbehoud
Benodigdheden voor de opleiding zijn:
• Tarotkaarten van Rider-Waite
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Rooster jaar 2
18-09-2022
Hein Hoek

Ethiek en filosofie in relatie tot Tarotduidingen
Praktisch kaartleggen

09-10-2022
Hein Hoek

Ethiek en filosofie in relatie tot Tarotduidingen
Praktisch kaartleggen

23-10-2022
Ingrid Blaauw

Vraagstelling, duiding en advisering in relatie tot een Tarotconsult
Praktisch kaartleggen

20-11-2022
Ingrid Blaauw

Vraagstelling, duiding en advisering in relatie tot een Tarotconsult
Praktisch kaartleggen

11-12-2022
Marie Louise Terhorst

Wezenskaarten en archetypen
Praktisch kaartleggen

15-01-2023
Houkje Besselink
Elly Spronk

Kleurenleer toegepast op de Tarot
Praktisch kaartleggen

12-02-2023
Henk Hollmann

Kleine Arcana in relatie tot de Grote Arcana: element vuur/staven en het
element lucht/zwaarden
Praktisch kaartleggen.

12-03-2023
Henk Hollmann

Kleine Arcana in relatie tot de Grote Arcana: element aarde/pentagrammen
en het element water/kelken
Praktisch kaartleggen.

26-03-2023
Ans van Dijk

Verdieping in het werken met de Hofkaarten
Praktisch kaartleggingen

16-04-2023
Ans van Dijk

Verdieping in het werken met de Hofkaarten
Praktisch kaartleggingen

07-05-2023
Jacqueline Kijzers

Astrologie voor de ziel
Praktisch kaartleggen

21-05-2023
Elly Spronk

Verdieping Tarot en praktisch kaartleggen

11-06-2023
Elly Spronk
Ingrid Blaauw
Henk Hollmann

Praktisch kaartleggen (het werken met cliënten)

25-06-2023
Alle docenten

Kaartpresentatie en diploma-uitreiking

NB. Genoemde prijzen en volgorde lesrooster onder voorbehoud
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AANMELDINGSFORMULIER
ERKENDE BEROEPSOPLEIDING TOT TAROTKUNDIGE
SEIZOEN 2022-2023
Voor en achternaam:………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………
Postcode:…………………………

Woonplaats:………………………

Telefoonnummer:……………………… Email:………………………..
Jaar 1:
Het cursusgeld á € 1195,00 zal ik op de volgende manier betalen:

❑ overmaken op rekeningnummer ABN Ulft 60.23.62.784 (IBAN NL44 ABNA 0602 3627 84)
❑ betaling contant op de eerste cursusdag a € 995,—
❑ € 90,— per cursusdag. Alleen mogelijk d.m.v. contante betaling. (14 lesdagen)
Jaar 2:
Het cursusgeld á € 1495,00 zal ik op de volgende manier betalen:

❑ overmaken op rekeningnummer ABN Ulft 60.23.62.784 (NL44 ABNA 0602 3627 84)
❑ betaling contant op de eerste cursusdag
❑ € 1495,—
❑ € 110,00 per cursusdag Alleen mogelijk d.m.v. contante betaling. (14 lesdagen)


ANNULERINGSREGELING.
Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd.
Bij annulering van zes weken voor aanvang van de cursus brengen wij u extra een bedrag van € 75,—
administratiekosten in rekening.
Indien u binnen vier weken voor aanvang annuleert, berekenen wij het volle bedrag.
Verder ga ik akkoord met alle cursusvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. Centraal Gelderland, nummer
41 05 31 86
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Zie verdere cursusvoorwaarden elders in deze prospectus en website.
Handtekening:……………………...………….
Datum:………………………………………...
Woonplaats:……………………………...……
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Overige workshops en cursussen

De 4 elementen, Tarot en Gewone Speelkaarten spellen
Olv Elly Spronk
Verdiepingscursus
De 4 elementen, Tarot en Gewone Speelkaarten spellen
Olv Elly Spronk

10 dagen

5 dagen

Tarot, Geestelijke en Lichamelijke en Gezondheid
Olv Elly Spronk

14 dagen

Tarot, Geeslelijke en Lichamelijke Gezondheid: de 4 elementen
Olv Elly Spronk

5 dagen

Actuele informatie vindt u op de website www.dester.org of op onze facebookpagina facebook:
https://www.facebook.com/opleidingendester
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