
    

      
  

 

In deze nieuwsbrief van Stichting De Ster kun je onder 
andere lezen over: 

- Voorwoord 
- Open Dag de Ster op 29-05-2011 
- Openbare avond:  
 Buitenaardse beschavingen Eddy Meijer 
- Praktijktrainingsavonden De Ster 
- Praktijktrainingsdagen De Ster 
- Verdiepingscursus Tarot en Speelkaarten 
- Website 

 
 

Voorwoord 
 
Hallo allemaal, 

 

Alweer tijd voor een nieuwsbrief. 

Dit keer attenderen wij jullie op het Magazine Happinez, 

dat uitkomt op 23 april 2011.  

Hierin staat een artikel vermeld over de Tarot, over De 

Ster en een workshop die wij aanbieden voor lezers van 

Happinez. 

Ook het meinummer van het blad Spiegelbeeld 

publiceert een artikel over De Ster als Centrum voor 

Bewustwording. 

Dit alles, omdat De Ster in mei van dit jaar haar 15-jarig 

bestaan viert.  

 

Graag willen wij dit heugelijke feit met u allen vieren. 

Daarom bieden wij verschillende interessante en 

compleet verzorgde workshops aan, die gegeven 

worden op de prachtige locatie “The Hunting Lodge” in 

Rozendaal bij Velp. 

 

Voor de uitnodiging, verwijzen wij u naar onze website: 

www.dester.org , welke u hiervan kunt downloaden.  

 
Terborg, april 2011 
 
Elly Spronk, voorzitter 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Open Dag De Ster,  
Centrum voor Bewustwording,  
29 -05-2011 
 

De Ster, Centrum voor 

Bewustwording, 

organiseert op 29 mei a.s. 

haar 16e OPEN DAG.  

 

De Ster is in 1996 opgericht door onder andere mevrouw 

Elly Spronk , thans voorzitter.  

Inmiddels is De Ster uitgegroeid tot een toonaangevend, 

erkend Opleidingscentrum voor Tarotkundigen, met 

leerlingen uit het hele land. 

Naast deze erkende Tarot Opleiding organiseert De Ster 

diverse cursussen, workshops en openbare avonden, 

over diverse onderwerpen op esoterisch/spiritueel en 

levensbeschouwelijk gebied.  

 

Eveneens zal op deze dag aandacht worden besteed 

aan nieuwe zakelijk activiteiten. 

          

Een indruk van alle activiteiten krijgt u op onze website:   

www.dester.org    en  www.tarotkundige.nl  

 

Aanvang: 11.00 uur 

Sluiting: 17.00 uur 

Locatie: 
Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg  
 
Entree: 12,50 p.p. 

 

Alle privé-consulten, workshops en lezingen  zijn 
deze dag gratis.  
 

 

 



Openbare avond De Ster,  

 
Buitenaardse beschavingen 
 
met: Eddy Meijer 
 
Zijn er buitenaardse beschavingen? 
Om die vraag te beantwoorden, dienen we dicht bij huis 
te beginnen. 
We kunnen ons (nog) niet verplaatsen naar de werelden 
waar de extraterrestials vertoeven. 
Om te vermoeden dat ze een plaats in de kosmos 
hebben, kijken we naar de manier waarop ze contact 
met ons maken, namelijk via Ufo’s. Deze 
ongeïdentificeerde vliegende objecten zijn door de 
millennia heen waargenomen. En we mogen met 
zekerheid aannemen dat in deze voertuigen wezens 
aanwezig zijn, die ons observeren. Over deze Ufo’s zal 
het begin van mijn lezing gaan. 
Dr. Ir. Coen Vermeeren van de TU Delft heeft een lezing  
eind december 2009 gehouden over Ufo’s. Deze lezing 
is terug te vinden op Unitynet. 
 
Het tweede deel van de lezing gaat over de 
buitenaardse wezens zelf. Wat weten we van ze en hoe 
zien ze eruit? Hebben we contact met hen? 
Op onze aarde zijn er mensen die regelmatig contact 
met de buitenaardsen hebben. Een van hen is de 
Amerikaan Sheldon Nidle. Sinds jaar en dag wil hij de 
mensheid voorbereiden op het “First contact” dat hij 
binnenkort verwacht. Hij heeft meerdere Dvd’s gemaakt 
en boeken geschreven over buitenaardse beschavingen. 
Sheldan beschrijft hun uiterlijk en hun levensdoelen. Hij 
vertelt hoe onze cosmos is ontstaan en waar wij als 
aardse gemeenschap naar toe gaan. 
Er staat ons met het zicht op 21 – 12 – 2012 bijzondere 
tijden te wachten…… 
 
De lezing wordt gegeven door Eddy Meijer. 
Hij is werkzaam als Hypno- en EMDR therapeut in 
Deventer. 
Verder werkt hij als Ancient Egyptian Healer in zowel 
Nederland als Egypte (Abydos) 
 
Locatie: 
Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg  
Aanvang:  20.00 uur.  
De zaal is open vanaf 19.30 uur 
Entree:  € 10,00 per persoon 

 

Praktijktrainingsavonden De Ster 

 

Op 20-04-2011 verzorgt Elly Spronk 
een praktijktrainingsavond. 
Deze avonden zijn bedoeld voor 
iedereen die belangstelling heeft voor 
de Tarot, maar in het bijzonder voor  
te werken met de Tarot. 

 

 

U bent op deze avond van harte welkom. 

 

De eerstvolgende datums van de trainingsavonden  zijn:   

18-05-2011 en 15-06-2011 
 

Aanvang: 19.30 uur 

Sluiting: 22.00 uur 

 

Deze praktijktrainingsavonden worden gegeven in de 

Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 Terborg 

 

De kosten bedragen € 12,50 per avond. 

 

Praktijktrainingsdagen 

Docent: Elly Spronk 

Dit jaar hebben we voor het eerst 5 trainingsdagen op 

het programma staan. U kunt zich per trainingsdag 
inschrijven. 

De laatste trainingsdag  van dit seizoen zal plaatsvinden 

op  

15-05-2011 
Deze dag zal onder meer worden gewerkt met het 

leggen en duiden van een uitgebreid Keltisch kruis 

Ook kleine leggingen met bijv. alleen de Hofkaarten 

komen aan bod.  

Deze zullen worden verduidelijkt met praktische 

oefeningen. 

Iedereen is van harte welkom! 

Aanvang: 11.00 uur 

Sluiting: 17.00 uur 

Kosten: € 75,— per dag, alleen mogelijk d.m.v. 
contante betaling. 



WORKSHOP 
WIE/WAAR BEN IK? 
 
zondag 1 mei 2011 
van 11.00 tot 17.00 uur 
Ontvangst: vanaf 10.30 uur 
 
De tarot is een boek over het leven. Op 
deze kaarten staan symbolen die 
verwijzen naar alle processen, situaties 
en gedragspatronen. Tijdens de 
workshop ontdekt u uw situatie en 
krijgt u concreet advies. 
 
Onder leiding van:  
Jannie Vermeulen  
en  Elly Spronk 
 
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 
 
 
 

Wel s.v.p van tevoren opgeven in verband met de te 

reserveren ruimtes. 

Meer informatie de datums, kosten en manier van 

inschrijving  vindt u op de website van de Ster: 

www.dester.org 

 

 

Verdiepingscursus Tarot en 

Speelkaarten 

Docent: Elly Spronk 

Op 23-04-2011 zal de groep die 
de verdiepingscursus 
“Speelkaarten – Spellen” gevolgd 
heeft, hier een proeve van 
bekwaamheid in afleggen, wat 
beloond zal worden met een 
diploma. 

 

Wij wensen de kandidaten veel succes!! 

 

 

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  

U kunt op deze website ook alle nieuwsbrieven 
terugvinden.  

 

 

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 emailadres 
bekend is bij Stichting De Ster. 
Wilt u uitgeschreven worden stuur dan een email naar: 
info@dester.org met als titel ‘Uitschrijven’. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


