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 Nieuwsbrief
                         Juli en augustus  2015

 Facebook 
 Voorwoord 
 Activiteiten in de maand september 
 Vakantieperiode en bereikbaarheid 
 Openbare avond De Ster 
 Bindingsdag Ster-team 
 Astrologie, Tarot en de actualiteit: Marcel Zwart 

Astrologische consulten Marcel Zwart 
 Tarot en Ismakogie: Elly Hoekstra 
 Contactgegevens 

  

 

 

 

 

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.  

 
Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen. Wij kijken 
terug met een tevreden blik op de activiteiten bij de Ster van het 
seizoen 2014-2015. We hebben mogen werken met groepen zeer 
gemotiveerde cursisten. Ook de docenten en gastsprekers hebben  

 
 

garant gestaan voor een goede kwaliteit. Na een korte  
vakantieperiode, kijken wij met veel plezier weer uit naar het 
nieuwe seizoen, waar ook weer vele interessante activiteiten 
plaatsvinden. U bent allen van harte welkom, om aan de 
activiteiten van de Ster deel te nemen.  
 
De eerste activiteiten in het nieuwe seizoen zijn: 
 
De Tarot als weg tot Persoonlijke Bewustwording.  
Start: 12-09-2015 (let op: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar 
voor deze erkende opleiding!) 
 
Workshopdag Stembevrijding olv Marcel Zwart:  
13 september 2015 
 
Tarot en Speelkaarten olv Elly Spronk: start 19 september 2015 
 
Workshop Mindfulness, Meditatie en Tarot olv Lisette Leerkes 
Start: 20 september 2015 
 
Openbare avond (zie elders in deze nieuwsbrief):  
23 september 2015 
 
Verdieping Speelkaarten: Start 27 september 2015 
 
Let op:  Tarot en Vitaliteit start op 4 oktober 2015 i.p.v  
20 september 2015 
 
Voor meer informatie en/of aanmeldingen, verwijzen wij u 
naar onze website: www.dester.org of onze facebookpagina 
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Vakantieperiode 
 
 
Wij zijn op vakantie vanaf 11 juli 2015 t/m 3 augustus 2015. 
Derhalve is Stichting de Ster gesloten en zullen wij derhalve uw 
email niet kunnen beantwoorden. 
 
Na 3 augustus staan wij u graag weer te woord. 
 
Wij wensen u een fijne zomervakantie toe! 
 
Stichting de Ster, het bestuur 
 
 
 
 
 
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 
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Plaats:          Kulturhus de Rietborgh, Borgsche Rieten 15 te 

Terborg 
 
Kosten:        € 795,00  Betaling per dag   

€  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 
 
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: 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. 
 

 
Jaarlijks uitstapje Ster-team woensdag 1 juli 2015 
 
Na een gezellige begroeting, zijn we richting Winterswijk gereden 
om daar de bekende steengroeve, waar vele muzikale activiteiten 
plaatsvinden, te bezichtigen. 
 Het was een stralende dag en tijdens de rit daarnaar toe en ook 
onze wandeling in de omgeving van de steengroeve hebben we 
genoten van een prachtige natuur.  
 
 
In de bosrijke omgeving van Winterswijk, hebben we genoten van 
een heerlijke lunch en gezellige gesprekken.  
 
Na deze lunchpauze hebben we onze reis voortgezet richting Villa 
Mondriaan in het centrum van Winterswijk. Hier hebben wij 
genoten van de kunst van Mondriaan uit zijn vroege 
schilderperiode. Indrukwekkend! 
 
Aansluitend hebben Houkje en Elly op een gezellig terras in 
Winterswijk, in verband met hun verjaardagen getrakteerd op 
koffie met heerlijk gebak. Dat was genieten.  
 
Vervolgens zijn wij naar restaurant de Strandlodge gereden waar 
wij heerlijk gedineerd hebben. Grote klasse.  
 Tijdens het aperitief, hebben wij een uitgebreide kaartlegging met 
de Tarot van Isis gedaan.  
 
Met een heerlijke kop koffie of glas thee hebben we deze gezellige 
dag afgesloten. Nadat wij elkaar een fijne zomer hebben 
toegewenst, zijn we huiswaarts gereden. 
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Tarot en astrologie –juli en augustus 2015 
 
Auteur: Marcel Zwart 

 
Tarot 
 
De berekening voor de maand juli levert dit 
jaar 1-7-2015 = 16 op. Tijd om even stil te 
staan bij de kosmische krachten die in XVI 
de Toren naar voren komen.  
De Toren is een van die kaarten die nogal 

wat schrik kan inboezemen. Sommige mensen hebben de 
benijdenswaardige eigenschap dat zij juist in perioden waarin extra 
veel van ze gevraagd wordt met grote helderheid en overgave aan 
de slag gaan. Zij snappen dat het geen zin heeft om te treuzelen, 
tegen te stribbelen, of de signalen van gevaar te ontkennen. Zij 
gaan met voortvarendheid te werk, waar mogelijk om te redden 
wat er te redden valt, maar ook om ruimte te scheppen voor het 
nieuwe, desnoods door het oude op te offeren. Natuurlijk bestaan 
er allerlei vormen van overdrijving die schadelijk uit kunnen 
werken, zoals fanatisme, vandalisme en waaghalzerij. In hogere zin 
gaat het bij de Toren om een zuiverende kracht van kosmische 
proporties, waar de profetische blik een grote rol kan spelen. 
Op persoonlijk niveau zou je dan het volgende kunnen 
overwegen: Wees niet te voorzichtig. Ga eens na waar je behoefte 
hebt om radicaal in te grijpen; waar het zin heeft om wat meer je 
tanden te laten zien, of je neiging tot uitstel te doorbreken. Zet je 
zorgen opzij en ga zonder voorbehoud daar op af waar je 
geestdrift je heenstuurt. De Toren dringt erop aan om opgesloten 
energie te bevrijden – het materiële aspect van winst of verlies 
profijt is hier secundair. 
 
Astrologie 

 
Jupiter loopt nog lekker een tijdje in de 
Leeuw. Leuk voor de zomermaanden 
juli en augustus met spel, plezier en 
creatieve ontplooiing. Saturnus komt 
teruglopend (de zg retrograde-gang) 
nog een aantal maanden in de laatste 
graden van Schorpioen terecht en helpt 
ons herinneren om de kostenplaatjes 
intussen wel in de gaten te houden. 

Uranus heeft zich inmiddels losgemaakt van het vierkant met 
Pluto en gaat zich steeds vrijer gedragen. Dat past bij het her en 
der zichtbaar gegroeide elan bij diverse ondernemers en het 
toegenomen vertrouwen in de huizenmarkt. Anderzijds kunnen er 
door de driehoek met Jupiter nog heftige (Uranus) dingen 
plaatsvinden, met grootscheepse (Jupiter) gevolgen.  
Daartegenover valt te verwachten dat kinderen die in de periode 
juni/juli geboren worden mentaal sterk en veerkrachtig zullen zijn 
en niet gauw dingen op gezag aan zullen nemen. Met hun sterke 
vrijheidsdrang hebben zij een onstuitbare behoefte om zelf uit te 
zoeken wat er speelt en waarom. 
Zowel Neptunus als Cheiron staan nog steeds in het teken Vissen. 
(Neptunus 2012-2026 en Cheiron van 2011-2018) Door de jaren 
heen kunnen we dat het beste zien als een oefening in compassie, 
geduld en vertrouwen.  
 
Marcel Zwart 
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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 juli 2015 
 
Auteur: Elly Hoekstra 
 
‘Ismakogie soll man leben, nicht üben’, citaat van prof. Anne 
Seidel, ontwikkelaar van de Ismakogie. 

 
 Kreeft is het vierde teken van de dierenriem en 
loopt van 22 juni tot en met 22 juli.  
Bij de Tarot verbinden we het teken Kreeft met 
kaart IV, de Keizer. De Keizer staat voor het 
denken, voor structuur aanbrengen en voor het 

scheppen van orde en stabiliteit. Bij deze kaart is een 
gevoelsmatige betrokkenheid bij de dingen die je doet, belangrijk.  
Bij de Keizer en het teken Kreeft hoort de borst.  
Het is dus goed om in deze periode te kijken of je voor ‘breed’ 
bent en achter ‘smal’. Heb je de neiging om in elkaar te zakken en 
je borst af te klemmen, dan is de volgende oefening goed om 
regelmatig te doen. 
 
 
Oefening 
Ga goed liggen met gestrekte benen. 
Til de schoudertoppen iets op en veer ze bewust tegen de matras 
of de grond. Leg de nadruk op het naar beneden veren van de 
schoudertoppen. Voel dat de rugspieren aangespannen worden en 
de borstspieren wat opgerekt worden. 
 
 

 
Ismakogie oefening voor de maand augustus 
 
Leeuw is het vijfde teken van de dierenriem en 
loopt van 23 juli tot en met 23 augustus.  
Bij de Tarot verbinden we het teken Leeuw met 

kaart V, de Hogepriester. De Hogepriester staat voor het ego, 
maar ook voor het kind in jezelf.  
Bij de Hogepriester hoort het hart. Als je het moeilijk vindt je hart 
als kompas voor het leven te gebruiken, kun je daar last van 
krijgen.  
Geef in deze periode eens aandacht aan het kind in jezelf. 
 
Ismakogie is ook spelen. Ga weer eens springen, dansen, zingen 
of…! 
 
Elly Hoekstra (www.ellyhoekstra.com) is ismakogiedocent en 
tarotkundige. 
 
 
Elly Hoekstra is Ismakogiedocent en Tarotkundige.  
www.ellyhoekstra.com 
 
 

 
 
 
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’. 
 
 
 
 

 


