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VAN DE VOORZITTER
Beste leden en belangstellenden,
De eerste stappen van veranderingen hebben plaats
gevonden, zoals het nieuwe logo, statuten en huishoudelijk reglement.
Ook u zult over de eerste helft van dit nieuwe seizoen
maar één boekje ontvangen, wij zijn van mening dat
het overzichtelijker is om alles in één boekje samen te
voegen, cursussen, workshops maar ook de openbare
avonden
Zoals ieder seizoen opnieuw, vereist het redelijk wat werk om actuele en interessante cursussen bijeen te zoeken! Ik denk dat wij daar weer redelijk in
geslaagd zijn om u een zo breed mogelijk pakket aan te bieden.
De rust in het bestuur maar ook het tijdsbestek waar dit alles in plaats moest
vinden, heeft dit alles ook mogelijk gemaakt.
EPC - Waterland heeft een groot aantal leden en belangstellenden die jaarlijks
diverse cursussen volgen, daarom zullen er iedere keer weer nieuwe uitdagingen in het Cursusboekje worden aangeboden.
Kortom: voor iedereen is het mogelijk een fantastische keuze te maken!
Het streven van EPC - Waterland is:
- een plaats waar je jezelf mag zijn
- het gevoel van saamhorigheid
- respect en openheid naar elkaar toe
Op de Paranormale Ontmoetingsavond op woensdag 3 september 2014, zijn
de meeste workshop en cursusleid(st)ers aanwezig zodat u hiermee kennis
kunt maken én bekijken wat een cursus of workshop inhoudelijk is. Ook zullen
er mediums aanwezig zijn waar u een kort consult kunt krijgen.
Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne zomertijd en daarna een heel
fijn, leerzaam en harmonieus cursus seizoen toe!
Netty Koele-Lieuwen
Voorzitter EPC-Waterland
Jaargang 2014-2015
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VAN DE PENNINGMEESTER
Gegroet EPC-Waterland gangers,
Dit nieuwe cursusjaar zal buiten de nieuwe cursussen en het nieuwe logo ook
de administratie wat nieuwigheden bevatten.
Tijdens de laatste ledenvergadering zijn de leden met een aanpassing van de
statuten akkoord gegaan en zal het verenigingsjaar niet meer van januari t/m
december lopen maar van juli t/m juni.
De factuur voor de contributie van het verenigingsjaar 2014/2015 zult u daardoor ook in Juli/Augustus tegemoet kunnen zien.

Ook zijn er wat aanpassingen in de huisregels doorgevoerd inclusief een
nieuwe regel over de procedure van een betalingsregeling voor leden van het
EPC-Waterland.
Een kopie van het aangepaste huisreglement krijgt u samen met uw nieuwe
ledenpasje (na betaling van de contributie) toegestuurd.
De aangepaste statuten en huisreglement zullen vanaf juli/augustus ook op
onze website staan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd een mailtje
sturen naar penningmeester@epc-waterland.nl
Ik wens u een leuk, fijn en leerzaam verenigingsjaar toe.
Met vriendelijke groet,
Hermien Lohrber,
Penningmeester EPC-Waterland
Jaargang 2014-2015
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ALGEMEEN
Voorzitter

Netty Koele - Lieuwen

Tel: 075-6154659
Mob: 06-12280505
voorzitter@epc-waterland.nl

Secretaris

Eelco Koele

secretaris@epc-waterland.nl

Penningmeester

Hermien Lohrber

penningmeester@epc-waterland.nl

Bestuursleden

Marian Baars
Willeke van Brederode
Natashja Holkamp
Edith Jellese-van Maren

Webmaster

Monique Schaap

webmaster@epc-waterland.nl

Contact

EPC – Waterland
P.J. Troelstralaan 81
1505 WC Zaandam

Tel: 075-6154659
mob.: 06-12280505
info@epc-waterland.nl

Voor alle activiteiten geldt: wijzigingen voorbehouden
Zie procedure voor inschrijving: blz 27
Opzeggingen schriftelijk of via de mail aan de penningmeester
Openbare Avonden

Workshops en Cursussen

Buurthuis Het Anker
Kamperfoelieweg 226
1032 HW Amsterdam-Noord
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30

Ontmoetingscentrum De Albatros
Albatrospad 68
1021 TR Amsterdam Noord

Entree leden € 2,50

Entree niet-leden € 6,00

Contributie Leden € 47,00

Partners/Huisgenoot van leden € 23,50

Eenmalig inschrijfgeld € 3,00

Rekeningnummer IBAN NL92 INGB 0004 0719 76 t.n.v. EPC – Waterland
Alle vragen over prijzen of kosten deponeren bij de penningmeester
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ONTMOETINGSAVOND & LEDENVERGADERING
Wilt u weten welke Cursus of Workshop u het meest aanspreekt óf
wat nu precies de wekelijkse “Openbare avonden” zijn?
Alle mogelijkheden om hier meer over te weten te komen zijn deze avond
aanwezig!
Op deze avond: 2 GRATIS CONSULTEN naar eigen keuze bij diverse mediums.
- Hét moment om vragen te stellen aan cursusleiders en/of bestuur
- Het bezoeken van de grote NEW AGE WINKEL
- Een loterij met 3 grote prachtige prijzen
 Bekijk onze boekjes met het nieuwe cursus aanbod seizoen 2014 – 2015
 inclusief onze nieuwe workshops in de 2e helft van 2014
Woensdag 03 september 2014
Toegang voor leden: € 2,50
aanvang 20.00 zaal open 19.30
Toegang niet leden: € 6,00
Buurthuis Het Anker Kamperfoelieweg 226, 1032 HW Amsterdam-N
Wij wensen u een leerzame en plezierige avond toe.
Personen ónder de 16 jaar kunnen niet deelnemen aan consulten.
EPC - Waterland is niet aansprakelijk voor uitspraken van een medium.

Ledenvergadering
Op woensdag 19 november 2014 vindt de jaarlijkse ledenvergadering van het
EPC - Waterland plaats, u ontvangt hier tijdig een uitnodiging voor.
Noteert u deze datum vast in uw agenda
Vanaf 19.30 bent u van harte welkom
Aanvullende stukken kunt u vanaf 19.30 uur bij
de penningmeester inzien
Deze avond is voor ons allemaal belangrijk.
Bestuur EPC – Waterland
Woensdag 19 november 2014
Alleen toegang voor leden
aanvang 20.00 zaal open 19.30
EPC Waterland
Buurthuis Het Anker Kamperfoelieweg 226, 1032 HW Amsterdam-N
Jaargang 2014-2015
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AUTOMATISCH SCHRIFT
Cursus onder leiding van Hans Brouwer
Leer zelf schrijven via Automatisch Schrift
Automatisch schrift is een geschreven boodschap die een ‘gids’ met jouw
hand schrijft. Je hand wordt tijdelijk ‘overgenomen’ en die schrijft een boodschap op papier. Soms worden de berichten in andere talen neergeschreven.
In het begin is het handschrift niet te lezen, maar door afspraken te maken
met de gids zie je het langzaam verbeteren. Het handschrift waarmee geschreven is, zal meestal afwijken van je eigen handschrift.
Automatisch schrijven is door iedereen te leren die aanleg heeft, om in vertrouwen boodschappen te ontvangen, waarbij ze zich los kunnen maken van
het verstand.
Het leren van het automatische schrift wordt via de mens door de gids geleerd. Er zijn dus twee personen voor nodig die het willen leren.
De gids wil het altijd en als de mens zich ontspant en in vol vertrouwen zich
kan overgeven aan de gids (die de motoriek van het lichaam gebruikt), dan
kunnen ze het samen leren.
Wanneer we leren schrijven maken we een contact
met de geesteswereld/liefdeswereld en daarom
werkt het ook een beetje verslavend om te schrijven
alleen al om het liefdesgevoel. De informatie is niet
eens zo belangrijk, alleen het gevoel dat er van je
gehouden wordt en dat je er nooit alleen voor staat.
In deze cursus van 4 avonden behandelen we de
volgende punten:
• hoe ga ik om met mijn (schrijf) gids
• hoe kan ik schrijven met de (schrijf) gids van een ander
• hoe kan ik schrijven met een dierbare overledene
• schrijven kan overgaan in tekenen
• hoe werkt een reading, wat mag wel en wat mag niet
• wat de cursisten inbrengen
Benodigdheden: schrijfmateriaal
Cursusleider neemt zelf mee: A4 kopieën
Jaargang 2014-2015
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Cursus Automatisch Schrift
Donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur
2015: 19 febr.; 19 mrt; 09 april en 30 april

Deelname van 10 tot 14 pers.
Kosten voor leden
€ 50.Kosten niet leden
€ 100.-

7 CHAKRA HEALINGMEDITATIE
Cursus onder leiding van Corina de Wit
De rust, stilte en healing
De cursus bestaat uit zeven avonden, gelijk aan de basis chakra's, die in een
rechte lijn langs je ruggengraat lopen. Deze energie
punten kunnen door ons drukke leven vandaag de
dag vervuilt raken en daardoor hebben deze chakra’s soms een opknapbeurt nodig. Dit doe je d.m.v.
een healing.
Per avond wordt er een chakra besproken en behandeld. We starten de avond met informatie en
een ademhalingsoefening en daarna een geleide
healing meditatie waarbij een kaars in een specifieke kleur aan te pas komt.
De eerste avond behandelen we de stuitchakra, dat betekent dat je voor deze
avond een rode kaars meeneemt. Deze kleur komt overeen met de rode kleur
van de stuitchakra en is van belang om de meditatie te bekrachtigen. De andere kleuren die aan bod komen zijn: oranje, geel, groen, blauw, paars en wit.
Benodigdheden
• Een matje of meditatiekussen en makkelijke kleding
• Een kaars in de juiste kleur (rood voor de 1e les)
• Kopieën die in de les uitgereikt worden: € 0,05 per kopie
Cursus 7 Chakra Healing Meditatie
Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
2014: 16 okt; 06 nov; 04 dec;
2015: 08 jan; 05 febr; 05 mrt, 16 april

Jaargang 2014-2015
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Deelname van 8 tot 12 personen
Kosten voor leden:
€ 80.Kosten niet leden:
€ 130.-
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DROOMVANGER EN BIJENWASSCHILDEREN
Workshop onder leiding van Ria Lohrber en Netty Koele
Voor kinderen én ouders
Droomvanger: Cadeau voor jezelf of ’n ander. Maak je eigen droomvanger
met veertjes en kralen om mooie dromen en lieve gedachten te ontvangen en
te bewaren. Hang de droomvanger dicht bij je bed waar het de eerste zonnen
stralen kan vangen, ze leiden de positieve dromen naar de dromer.

Bijenwas “Encaustiek” is een zeer oude schilderkunst, de oude Egyptenaren
en Grieken hanteerden al deze techniek! De betekenis van “encaustiek” is:
inbranden.
Zelfs als je niet kunt schilderen, dan tóch creatief bezig zijn. Het is verbazend
wat je kunt presteren met een strijkboutje en (niet giftige) bijenwas! Het is
een fantastisch medium en de mogelijkheden zijn eindeloos.
Een fantastische en kleurrijke workshop! Vanaf het eerste moment maak je
onvoorstelbaar leuke en mooie ‘schilderijen’ of abstracte voorstellingen. In
deze workshop zullen wij op papier werken.
Cursusleidsters nemen alle materiaal zelf mee.
Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur: 2014 - 15 november
Deelname:
2 tot 5 personen per onderdeel (max. 20 personen inclusief ouders)
per persoon één droomvanger of één bijenwaschildering
Kosten voor leden = 1 kind + 1 ouder (per extra kind + € 10.00) € 40.00
Kosten niet leden = 1 kind + 1 ouder (per extra kind + € 10.00) € 50.00

Jaargang 2014-2015
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ENNEAGRAMMEN
Cursus onder leiding van Josien van Iersel en Nynke Noordhof
‘Had ik maar eerder kennis gemaakt met het enneagram. Ik heb zoveel meer
inzicht in mijzelf gekregen en begrip voor andere mensen hoe en waarom ze
zo anders zijn. Puzzelstukjes zijn als het ware op zijn plaats gevallen. ’
Dat is een veel gehoorde uitspraak van mensen die in aanraking zijn gekomen
met het enneagram.
Wat is het enneagram?
Het enneagram is een model dat negen persoonlijkheidstypen beschrijft en er
vanuit gaat dat ieder mens zich in een van die typen herkent. We zijn natuurlijk allemaal unieke personen en het is niet zo dat er slechts negen type mensen zijn, maar opvallend is dat er bepaalde overeenkomstige mechanismen
zijn van waaruit mensen denken, voelen en handelen. Ieder type beziet ‘de
werkelijkheid’ door zijn/haar bril. Het gaat bij enneagram niet om uiterlijk
gedrag, maar om de innerlijke motivatie; waarom doen we zoals we doen,
waar gaat automatisch de aandacht naartoe? Wat voorbeelden: zo heeft de
een de neiging om altijd anderen te willen helpen, een ander wil kost wat
kost de harmonie bewaren en een volgende neigt om steeds alles te willen
verbeteren/perfectioneren. En zo hebben we allemaal onze eigen manier
ontwikkeld om liefde en erkenning te verkrijgen.
Het enneagram maakt dat we elkaar beter leren verstaan en leidt tot effectiever en efficiënter communiceren en tot meer plezier in de omgang. Je kunt
het zien als een gebruiksaanwijzing waardoor je
handiger met jezelf en met anderen kunt omgaan.
Josien van Iersel en Nynke Noordhof zijn gecertificeerde enneagramtrainers. Het accent van de
workshop ligt op uitleg van het enneagrammodel
en de methode; ‘wat je ermee kunt in het leven’.
In deze 2 zaterdagen behandelen wij: kennis van
het enneagrammodel en de methode, om toe te
kunnen passen in het leven. Interactie is een belangrijk onderdeel om zodoende van elkaar te leren.
Jaargang 2014-2015
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Benodigdheden:
• Schrijfbenodigdheden
• zelf lunch meenemen
• We hebben boekjes die € 2,50 per stuk kosten. Die mogen gekocht
worden maar het hoeft niet.
Josien en Nynke nemen het Enneagramkleed mee waar iedereen om heen
kan zitten.
Cursus Enneagrammen
Zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur
2015: 10 en 17 januari

Deelname: 6 tot 16 personen
kosten voor leden:
€ 75,kosten niet leden:
€ 125,-

HOOGGEVOELIGHEID
Cursus onder leiding van Anja Rijkhoff
“Geef me vleugels!”

De vlinder in mij!

Ik kan mezelf niet zijn
mijn masker kan niet af
Ik ben te kwetsbaar
een muur om me heen gebouwd
moet me bescherming bieden
tegen wie ik ben
Geef me vleugels
om weer te vliegen

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’
of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’.
Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt
meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals
mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn; zij raken
dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels en dan gaan
ze zichzelf beschermen, soms ten koste van zichzelf.
Deze cursus gaat over hooggevoeligheid als kracht om je vleugels uit te slaan.
Jaargang 2014-2015
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Aan bod komen:
• Visualisaties
• De kwaliteiten die je hebt als hooggevoelig mens om een nieuwe wereld vorm te geven
• Hoe kun je jouw kind hierin begeleiden
• De kenmerken van hooggevoeligheid en hoe daarmee om te gaan
• Hooggevoelig: een last of een lust? En nog veel meer…
Benodigdheden: papier
De cursusleidster neemt zelf mee: cursusmateriaal, pennen, meditatie Cd’s
Cursus hooggevoeligheid
Vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
2014: 03 okt; 31 okt; 28 nov
2015: 09 jan; 06 febr.

Deelname van 6 tot 15 personen
Kosten voor leden:
Kosten niet leden:

€ 95,€ 145,-

HAND & LEES & KUNDE
Cursus onder leiding van Isabel Capelli
Basiscursus Handleeskunde
“De handen waarvan de vorm en het functioneren zo innig verweven zijn met de psyche
kunnen op sprekende en dus verstaanbare wijze uiting geven aan psychologische eigenheid; dat wil zeggen het menselijke karakter.” C.G. Jung
In de handen ligt het leven geschetst. Handlijnkunde geeft een duidelijk beeld
over wie je bent en hoe het levensproces zich ontwikkelt.
De mogelijkheden, de uitdagingen en de lessen die we gekozen hebben, aanwezige kwaliteiten en veel meer is te vinden in je handen.
De cursus begint met het leren lezen van je eigen handen. Isabel is erg gericht
naar de praktijk, d.w.z. dat vanaf het begin je de theorie in de praktijk zult
leren gebruiken. De handvorm, stand van de vingers, vingerpatronen, lijnen
en andere bijzondere tekens dat te zien zijn in handen, zullen aan bod komen
in de loop van de 8 lessen Handleeskunde.
Welke onderdelen kunnen de cursisten verwachten:
Jaargang 2014-2015
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Deel 1 Beginners (4 x theorie)
Basis leerstof over vorm en lijnen
van de hand. Hoe maak je een
handafdruk? Handlezen in de praktijk.

Deel 2 Vervolg (4 x praktijk)
Verfijningen van de leerstof van Deel 1
Meer praktijkgericht, gebaseerd op
bijzondere kenmerken bij de handen
van de cursisten. Extra leerstof.

Benodigdheden:
Schrijfgerei, potlood, gum, schrift of map voor aantekeningen
Extra kosten: € 10.00 materiaalkosten voor 5 lessen, dit aan de cursusleidster
te voldoen.
De cursusleidster neemt zelf mee: Voorbeelden op papier A3, stiften, potlood, materiaal voor handafdruk (inkt, rolletjes, doekjes voor het schoonmaken van de handen)
Cursus Handleeskunde
Dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
2014: 09 sept.; 30 sept.; 21 okt.; 25 nov.;
2015: 24 mrt.; 07 april; 21 april.; 12 mei;

Deelname van 4 tot 12 personen
Kosten voor leden:
Kosten niet leden:

€ 100,€ 150,-

INTUÏTIEVE ONTWIKKELING I BASIS
Cursus onder leiding van Netty Koele
In de cursus Intuïtieve Ontwikkeling I vanuit paranormale kennis, wordt u op
weg geholpen om latent aanwezige paranormale gaven, (welke iedereen
heeft, verder te ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat u als elk mens bezig
bent uw eigen evaluatieplan inhoud te geven. De weg hiernaar toe kan via
vele kruispunten worden bereikt, in deze cursus leert u veel over uzelf en uw
plaats in het universum.
In deze basis cursus kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:
Meditatie
bloemenseance
Aura’s
Kleur bekennen
Psychometrie
De Chakra’s
Visualisatie
En....?....of.....?

Jaargang 2014-2015
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Benodigdheden
• Schrijfbenodigdheden
• Kopieën worden via de mail aangeboden, anders € 0.05 per A4 kopie
Cursus Intuïtieve ontwikkeling I basis:
Deelname van 6 tot 12 personen
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur
2014: 15 sept; 06 okt; 03 nov; 01 dec
kosten voor leden:
€ 95,2015: 05 jan; 02 febr; 02 mrt; 30 mrt
kosten niet leden:
€ 145,-

INTUÏTIEVE ONTWIKKELING II VERVOLG

Cursus onder leiding van Netty Koele

Deze cursus is voor diegene die de cursus Intuïtieve Ontwikkeling I hebben gevolgd. Het is bedoeld om je nog
meer bewust te maken van zo wel je aardse als paranormale mogelijkheden, bovendien zijn we in het vervolg
cursus nu meestal praktisch gericht bezig.
We hebben allemaal wel eens een paranormale ervaring
gehad, maar het is prettig wanneer het een ieder nu meer en meer duidelijk
wordt, hoe je het beste hiermee om kunt gaan. Er wordt gewerkt aan het
leren vertrouwen op je intuïtie en het praktisch om leren gaan met energie.
Tevens is het individuele groeiproces ook van belang. Samen ervaringen uitwisselen, wat zijn de mogelijkheden en nog veel meer.
Benodigdheden
• Schrijfbenodigdheden
• Kopieën worden via de mail aangeboden, anders € 0.05 per A4 kopie
Cursus Intuïtieve ontwikkeling II vervolg
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur
2014: 22 sept; 20 okt; 17 nov; 15 dec
2015: 19 jan; 09 febr; 09 mrt; 13 april

Jaargang 2014-2015
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kosten voor leden:
kosten niet leden:

€ 95,€ 145,-
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MANDALA OF ONTSPANNEND TEKENEN
Basiscursus onder leiding van Ank Goudriaan
Na 15 jaar achtereen Mandalatekenen bij het EPC te hebben gegeven, biedt
Ank u nu weer vol enthousiasme de Basiscursus aan.

Waarom zou je gaan Mandalatekenen? Omdat het een vorm van "ontspannend kleuren en tekenen" binnen de cirkel is, waarvoor je echt niet hoeft te
kunnen tekenen en je toch een heel leuk resultaat bereikt en veel plezier aan
beleeft.
In deze cursus wordt op speelse wijze kennis gemaakt met een aantal basisprincipes zoals: Lijn, Vorm, Spiegelbeeld, Lotus, Statisch Roset, Stromingsbeeld, Roos of Kristal, enz. We werken eenvoudig met kleurpotloden op tekenpapier in A3 of A4 formaat (eigen keuze). Er wordt ook aandacht besteed
aan kleurtechniek, waardoor de tekening wint aan kwaliteit.
Behalve heerlijk rustgevend, vergeet je ook even alles om je heen. Je komt
helemaal bij jezelf en bent met het kleurpotlood letterlijk “eenpuntig” en
geconcentreerd in het hier en nu aanwezig en bezig. Je kunt het zien als een
soort meditatief bewegen en kleuren binnen de ruimte van de cirkel: de
Mandala!
Daarnaast ontwikkelt het je creatieve vermogen, daar er niet natuurgetrouw
wordt gewerkt, maar spontaan en intuïtief met lijn, vorm, kleur of symbool
wordt omgegaan. Het genieten van het in stilte kleuren werkt helend op de
mens.
Jaargang 2014-2015
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Het steeds weer unieke resultaat verrast de maker en geeft zelfvertrouwen,
wat doorwerkt in je leven. Deze activiteit maakt je door het samen delen en
uitwisselen van ervaringen vaak wat meer bewust van jezelf.
Kortom, een ontspannende vrijetijdsbesteding die voor iedereen fijn is om te
doen. Het gaat hierbij niet om resultaatgericht bezig te zijn, maar om het
plezier in het creatieve proces waarbij het eindresultaat vaak verrassend is.
Ank nodigt u uit om gezellig mee te doen.
Welke onderdelen kunt u verwachten:
Lijn, Vorm, Spiegelbeeld, Lotus, Statisch Roset, Stromingsbeeld, Kristal of
Roos, enz.
Benodigdheden
• schrijfgerei en schrift voor aantekeningen
• goede (zachte) kleurpotloden
• niet te glad A3 of A4 tekenpapier: min. 125 gr, liever 160gr.
(A3 geeft mooi effect maar kost iets meer kleurtijd)
• met schroefje verstelbare passer
• zacht “potloodgum”
(b.v. Faber Castell perfection 7057 of Pergamano of Lyra)
• zacht vlakgum
• doorzichtige liniaal van 40 cm
Cursus Mandalatekenen
Donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur
2014: 11 sept.; 02 okt.; 30 okt.; 27 nov.;
2015: 22 jan.; 12 febr.; 12 mrt.; 26 mrt;
23 april, 21 mei

Jaargang 2014-2015
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Deelname van 7 tot 14 personen
Kosten voor leden
Kosten niet leden

€ 110,€ 160,-

EPC - Waterland

OPENBARE AVONDEN ALGEMEEN
De woensdagavonden zijn altijd sfeervol, de tafels worden prachtig aangekleed, o.a. met grote- en kleine kaarsen. Tijdens deze avonden vragen wij u
aan de sfeer hiervan mee te werken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gelieve geen consumpties in de zaal mee te nemen
vóór in de zaal is o.a. de "healing tafel", bij binnenkomst kunt u de
naam c.q. namen opschrijven van personen aan wie we deze avond
moeten denken en kracht mogen sturen
wilt u liever zélf een foto op de healing tafel neerleggen van een persoon die op dat moment hulp kan gebruiken, deze is welkom
om een goede sfeer in de zaal op te bouwen én te bewaren, help mee
aan een rustige sfeer
na afloop van de avond geen applaus, dit om de helende sfeer nog
even vast te houden
Het komt voor dat een medium om wat voor reden dan ook de geplande datum niet kan verzorgen. Wij zorgen dan voor een plaatsvervanger/ster met, indien mogelijk, dezelfde discipline.
EPC - Waterland stelt zich niet aansprakelijk voor uitspraken of uitwerkingen die het medium doet. Tevens zijn wij niet aansprakelijk
voor vermissing van foto’s, voorwerpen etc.
We staan open voor al uw vragen en/of opmerkingen.
de avonden zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar

Het bestuur wenst u fijne en leerzame avonden toe!
Jaargang 2014-2015
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OPENBARE AVONDEN 2E HELFT VAN 2014
September
Wo 03

Paranormale ontmoetingsavond (blz. 5)

EPC Waterland

wo

Waarnemingen via zelfgemaakte tekeningen

Sylvia Hommes

Wo 17

Waarnemingen via bloemenseance

Conny Grefkens

wo

Waarnemingen via foto’s/voorwerpen

Jana Karssen

Spontane waarnemingen

Maria Hennessy

Wo 08

Waarnemingen via Engelenkaarten

Joke Achterberg

Wo 15

Waarnemingen via Tarotkaarten

John Hagen

Wo 22

Waarnemingen via foto’s van overledenen

Tiny de Ruiter

wo

LEZING Enneagrammen (blz. 29)

Josien van Iersel
Nynke Noordhof

10
24

Oktober
wo

01

29

entree prijs leden € 3,00 en niet leden € 6,50

November
wo

05

Allerzielen waarnemingen via een zelf meegebrachte witte bloem met daarbij een foto
van een overledene (blz.29)

Greet Vermeulen

wo

12

Waarnemingen via Krachtvlinders (blz. 30)

Cora de Koning

wo

19

Algemene ledenvergadering (blz. 5)

Bestuur

wo

26

Waarnemingen via bloemenseance

Jos Atsma

December
wo

03

Waarnemingen via zelfgemaakte schilderijen

Joost Krab

wo

10

Waarnemingen via gekleurde kleibolletjes

Dirk van Kampen

wo

17

Waarnemingen via kerstvoorwerpen (blz. 30) Netty Koele

Jaargang 2014-2015
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MAAK JE EIGEN WIEROOK
Workshop onder leiding van Yvonne Vrijhof
Verbind je met de geur van herinnering, kruiden en
magie...
Wierook betekent eigenlijk gewijde rook en wordt al
eeuwen lang voor verschillende doeleinden gebruikt. Mensen zijn er altijd al van overtuigd geweest dat wierook een positieve en helende werking heeft op het menselijk lichaam, de geest, de
ziel en het (onder)bewustzijn.
De workshop zelf wierook maken gaat uit van het principe om zelf een korrelwierook samen te stellen. Hierbij is er een ruime keuze uit harssoorten,
houtsoorten, kruiden en etherische oliën aanwezig, die je eerst kunt uitproberen en daarna kan verwerken in jouw wierook. Zo componeer je een persoonlijke wierook en leer je hoe je deze wierook kunt gebruiken om bijvoorbeeld je te huis reinigen, een bepaalde atmosfeer te creëren of om je aura te
zuiveren. Jij bepaalt zelf waarvoor je jouw wierook maakt en gaat dan naar
huis met een potje van deze zelfgemaakte magische wierook!
Wat kunnen de cursisten verwachten: Korrelwierook maken, klein wierook
ritueel, zelf een wierook mee naar huis nemen voor bepaald doel.
De cursusleidster neemt zelf alle materialen die nodig zijn om een eigen wierook te maken mee.
Extra kosten voor het materiaalpakket à € 5,00 graag voldoen aan de cursusleidster.
Wat nemen de cursisten mee? Schrijfgerei en een goed humeur 
Workshop Maak je eigen Wierook
Zaterdag van 13.30 tot 15.30 uur
2014 - 20 september

Jaargang 2014-2015

Deelname van 6 tot 12 personen
kosten voor leden:
€ 30,kosten niet leden:
€ 40,-
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MINDFULNESS
Cursus onder leiding van Mirjam Everhard
De laatste jaren staat Mindfulness veel in de belangstelling. En terecht, Mindfulness maakt je leven een stukje aangenamer en makkelijker.
Deze cursus is gebaseerd op het werk van
Jon Kabat-Zin. Hij ontwikkelde een unieke
techniek om stress en stress gerelateerde
aandoeningen te behandelen.
Tijdens deze leuke en interessante avonden
leer je technieken om je hoofd er helemaal bij te houden. En niet meteen je
oordeel klaar te hebben. Maar de dingen te zien voor wat ze zijn, te accepteren voor wat ze zijn. Wat vervelend is kun je niet altijd veranderen, maar je
kunt er wel anders naar kijken. Het is voor de meeste mensen bevrijdend!
Het mooie van Mindfulness is dat het gericht is op het dagelijks leven. Je kunt
het op ieder moment toepassen.
Kortom, minder stress, minder piekeren, je minder zorgen maken, een betere
concentratie en meer leven in het Hier en Nu.
Elke avond komt er een ander thema aan bod.
De ademhaling is een belangrijk onderdeel van deze cursus.
Ook leer je mediteren op een aandacht gerichte Mindfulness manier.
Voor het cursusmateriaal en 2 cd’s wordt een vergoeding gevraagd van €7,50.
Dit bedrag graag voldoen aan de cursusleidster bij de eerste les.
Zelf mee nemen: schrijfgerei, een matje om op te liggen, een klein kussentje
en een fleecedekentje of slaapzak om over je heen te leggen tijdens de ligmeditaties.
Cursus Mindfulness
Vrijdagavond van 20.00 tot 22.00
2014: 26 sept; 24 okt; 21 nov; 12 dec;
2015: 16 jan; 13 febr.

Jaargang 2014-2015
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Deelname van 6 tot 10 personen
Kosten voor leden:
Kosten niet leden:

€ 110,€ 160,-
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ORAKEL MET EGYPTISCHE SYMBOLEN
Workshop onder leiding van Karin Konijn
Al 5000 jaar geleden werd in de Egyptische Oudheid orakel gesproken. Toen
maakten priesters met een staf puntjes in het zand. Ook werden met
schelpjes symbolen vervaardigd. De priesters konden in de symbolen
informatie lezen over allerlei onderwerpen Tegenwoordig wordt dit orakel
nog bijna dagelijks in Afrikaanse landen geraadpleegd.
In de workshop leren we net als de
priesters in de Egyptische Oudheid de
symbolen te vervaardigen met
schelpjes. Erg leuk om te doen. Daarna
leren we de betekenis van de symbolen
en we zullen zien dat die verrassend
eenvoudig te begrijpen zijn.

Natuurlijk gaan we ook zelf het orakel raadplegen. Aan de hand van vragen
die de deelnemers naar voren brengen, gaan we aan de slag.
Iedereen heeft wel eens situaties waar hij niet goed raad mee weet. Om niet
al te lang met de vragen rond te blijven lopen, kan het orakel met Egyptische
Symbolen een handig hulpmiddel zijn.
We gaan de originele symbolen maken en het leren duiden daarvan.
Benodigdheden: Schrijfmateriaal
De cursusleidster neemt zelf kaarten met symbolen en materiaal voor het
maken van de kaarten mee.
WS Orakel met Egyptische Symbolen
Zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur
2014: 29 november

Jaargang 2014-2015

Deelname van 4 tot 10 personen
Kosten voor leden:
€ 30,Kosten niet leden:
€ 40,-
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REIKI 1E GRAAD
Workshop onder leiding van Eelco Koele
Reiki is een eenvoudig helingsysteem dat werkt door handoplegging, of op
afstand. Door elk mens stroomt levensenergie. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziektes of problemen kunnen ontstaan. Een
Reiki behandeling laat deze blokkades weer open gaan, waardoor de energie
weer vrij kan stromen.
Reiki heft niet alleen symptomen op, maar werkt in op de oorzaak van ziekte
of problemen. Het brengt je hele energiesysteem terug in balans. Daardoor
doet Reiki niet altijd wat je verwacht of graag wilt, maar wel altijd wat voor
jou op dat moment het beste is.
Heb je interesse om meer te weten over het zelf genezend vermogen van het
lichaam, schrijf je dan in voor de tweedaagse workshop.
Zelf meenemen: lunch
Deelname van 4 tot 6 personen
Kosten voor leden
€ 100,Kosten niet leden
€ 150,-

Workshop REIKI 1
Zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur
2015: 24 januari en 14 februari

REIKI 2E GRAAD
Workshop onder leiding van Eelco Koele
Reiki II is de graad waar cursisten drie symbolen leren (kracht, afstand en
emotioneel/mentaal). Hiermee komt de bekwaamheid de heling te richten op
mentale en emotionele problemen, en de afstandsheling voor hen die niet
aanwezig zijn. Dit zijn de belangrijkste punten in de tweede graad. Reiki II is
de volgende opwindende stap in leren gebruiken van Reiki.
2e Graad afstemming zorgt er voor dat je kanaal, of je vermogen de Reiki
energie te hanteren en te laten stromen, wordt vergroot. Dit wordt over twee
dagen verdeeld.
Zelf meenemen: lunch
Workshop REIKI 2
Deelname van 4 tot 6 personen
Zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur
Kosten voor leden
€ 100,2014: 04 oktober en 25 oktober
Kosten niet leden
€ 150,-

Jaargang 2014-2015
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SPEKSTEEN BEWERKEN
een beeldje in één dag
Workshop onder leiding van Jolanda Hartog
Speksteen is een zachte steensoort, die gemakkelijk te bewerken
is door middel van vijlen, zagen, hakken en boren. Door de steen daarna
te schuren, te polijsten en in de was te zetten, komen de meest prachtige
kleuren tevoorschijn. Pure magie!!
Tijdens deze workshop maakt u een klein beeldje van speksteen.
Er wordt gewerkt met speksteen uit China en uit Brazilië.
Deze workshop is geschikt voor mensen die nog nooit wat met beeldhouwen
gedaan hebben, maar ook mensen met ervaring zijn van harte welkom!!
Dit kun je verwachten: Het maken van een klein
beeldje en alle stappen leren van het bewerken van
speksteen.
Iedereen maakt zijn eigen beeldje op zijn eigen manier en niveau. Of het nou abstract is, of juist figuratief (dus dat het iets voorstelt), of het gemaakt is
puur vanuit gevoel of door een vooraf bedacht idee:
alles mag en veel is mogelijk. Als docent probeert
Jolanda zich in te leven in wat de mensen willen
maken en probeert zij ze daarbij te begeleiden.
Voor deze workshop neemt de docente alle materialen en gereedschappen
mee zoals stenen, gereedschap en benodigdheden, inspiratie materiaal etc.
Materiaalkosten € 25.00 voldoen aan de cursusleidster bij aanvang van de
workshop.
Zelf meenemen: Lunch
Workshop Speksteen bewerken
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
2014 – 22 november

Jaargang 2014-2015

Deelname van 6 tot 10 personen
Kosten voor leden
€ 50,Kosten niet leden
€ 60,-
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TAROT ALS INWIJDINGSWEG I & II
Cursussen onder leiding van Henny C. Kruiswijk - Monnik ® MC
We duiken in de wereld van de tarot met zijn symbolen, betekenissen, kleuren... een wonderlijke werking van een stapel kartonnetjes die tarot heet….
Tarot bestaat uit een set van 78 kaarten die door middel van beelden haar
eigen taal spreekt. De Tarot helpt je bij het ontwikkelen van de intuïtieve
vermogens. Deze cursus is bedoeld als kennismaking met de Tarot en dient
als uitgangspunt voor het werken mét de Tarot.
De ervaring leert ons dat, om zuiver te interpreteren, je náást een goede basiskennis van de symboliek van de kaarten ook kennis van interpreteren nodig
hebt. Dit te doen in een groep geeft een goede ondersteuning.
Tijdens de cursus leer je naar de kaarten kijken en ga je inzien dat de kaarten
voor jou een speciale betekenis hebben.
Grote Arcana:
In deze 8 lessen gaan we in op de 22 kaarten van de Grote
Arcana. Via de Grote Arcana verdiepen we ons in de taal en de
symboliek en geeft zeker een aanzet tot persoonlijke ontwikkeling en intuïtie. Ook komen kleur, numerologische betekenis en
legpatronen aan de orde.
Kleine Arcana:
In deze 8 lessen leren we omgaan met de 56 kaarten van de Kleine Arcana,
deze geven de omstandigheden uit het dagelijks leven weer. Ook werken we
aan de opbouw van de verschillende series met hun hofkaarten, de elementen, enz. Ook nu besteden we aandacht aan diverse legpatronen maar nu
alles in samenhang met de 22 kaarten van de Grote Arcana.
Door de kaarten te leren begrijpen en op de juiste wijze te gebruiken kun je
het inzicht in jezelf, in anderen en in het leven verdiepen.
Benodigdheden beide cursussen:
 Arthur Edward Waite Deck 7 x 11 cm
 Schrijfbenodigdheden
 Op de cursus worden kopieën uitgereikt à
€ 0,05 per kopie

Jaargang 2014-2015
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Cursus Tarot I Grote Arcana
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur
2014: 08 sept; 29 sept; 27 okt; 10 nov;
08 dec
2015: 12 jan; 16 febr; 16 mrt

Deelname van 8 tot 12 personen

CURSUS Tarot II Kleine arcana
Dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
2014: 16 sept; 14 okt; 11 nov; 09 dec
2015: 06 jan; 03 febr; 03 mrt; 31 apr

Deelname van 8 tot 12 personen

kosten voor leden:
kosten niet leden:

kosten voor leden:
kosten niet leden:

€ 100, € 150, -

€ 100, € 150,-

TENEN LEZEN
Workshop onder leiding van Marijke Kalf
Tenen zijn er in vele soorten en maten. Lange tenen, kromme tenen, verstopte tenen, gedraaide tenen… Wat zegt dit over jou?
Bij onze geboorte krijgen we de basisvorm van de tenen mee. Maar de stand
en vorm van de tenen zal met de tijd
veranderen. Een ronde top bij de grote
tenen laat zien dat je gedachten en gevoelens op een vriendelijke manier
communiceert en confrontaties liever
uit de weg gaat.
En is de tweede teen van je rechtervoet
langer dan de grote teen? Dan heb je
vele noten op je zang.
Bij de workshop krijg je een korte uitleg over het ontstaan van tenen lezen,
wat je er mee kunt doen en hoe je ze kunt lezen.
Daarna gaan we de tenen van elkaar lezen. Na deze workshop kijkt u nooit
meer hetzelfde naar voeten.

Jaargang 2014-2015

24

EPC - Waterland

Wat kunnen de cursisten verwachten:
Je krijgt een korte uitleg over het ontstaan van tenen lezen, wat je er mee
kunt doen en hoe je ze kunt lezen. Daarna ga je de tenen van elkaar lezen. De
map met alle informatie en de tenenleeskaart mag je houden, zodat je thuis
alles nog eens rustig kunt nalezen.
Workshop Tenen Lezen
Zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur
2014: 08 november

Deelname van 4 tot 8 personen
Kosten voor leden
€ 25,Kosten niet leden
€ 35,-

TRANCE HEALING
Cursus onder leiding van Hans Brouwer
Trance Healing is een healingwijze waarbij de persoon die de behandeling
geeft, medium is voor energie vanuit de spirituele wereld. Dit mediumschap
maakt het mogelijk dat healers uit de spirituele wereld hun energie kunnen
richten op mensen hier in de fysieke wereld. Deze healers uit de spirituele
wereld waren in hun leven in de fysieke wereld al dokters en geneeskundigen
en willen hun werk voortzetten.
De genezende energie uit de spirituele wereld heeft de kracht mensen te
helpen op alle vlakken. De oorzaak van problemen, ziektes en blokkades kunnen direct bereikt en verholpen worden.
Om contact te maken met de spirituele wereld gaat de persoon die de behandeling geeft in een lichte trance, een veranderde bewustzijnstoestand.
Door in een lichte trance te gaan wordt de persoonlijkheid van de persoon die
de behandeling geeft als het ware tijdelijk opzij geschoven. Hierdoor kunnen
de genezers uit de spirituele wereld hun werk doen.
Trance Healing kan toegepast worden bij allerlei pijnen, klachten en ziektes
en kan zorgen voor verlichting en bijdragen aan genezing. De healing vindt
plaats op het mentale, emotionele en het fysieke vlak. Gedurende de behandeling zit de cliënt op een stoel en wordt de energie vanuit de spirituele wereld doorgegeven via de persoon die de behandeling geeft. Deze energie
wordt overgebracht door de handen en de aura. Door de meeste mensen
wordt tijdens de behandeling de energie en/of de aanwezigheid van de spirituele wereld ervaren. Maar uiteindelijk is het resultaat na de behandeling het
belangrijkste.
Jaargang 2014-2015
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Wat doen we tijdens deze cursus van 4 avonden:
Trance healing zonder gids (met twee handen, met 1 hand, met de aura)
Trance healing met een gids (met twee handen, met 1 hand, met de aura)
Spirituele healing
Benodigdheden: schrijfmateriaal
Cursus Trance Healing
Deelname 10 tot 14 personen
Donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur Kosten voor leden € 55.2014: 25 sept.; 23 okt.; 20 nov.; en 18 dec Kosten niet leden € 100.-

TRANCE MEDIUMSCHAP
Gebruik van het hogere vermogen
Cursus onder leiding van Netty Koele
Wat is “Trance” eigenlijk? Trance is naar binnen gerichte aandacht. Er zij verschillende vormen van trance en dat voornamelijk te heeft van de diepte van
de trance. Trance kan variëren van diepte, namelijk: Half trance, Volledige
trance en Dieptrance
Met deze cursus kan men ervaren wat de mogelijkheden zijn. Waarschijnlijk
heb je wel eens ervaren dat je “de omgeving even vergat” en je aandacht zich
spontaan naar binnen richtte. Die ervaring wordt alledaagse of spontane
trance genoemd.
Vergelijk het met dat je helemaal opgaat in een film of een boek, je merkt
niets meer van de omgeving. Dus ………niets engs!
Benodigdheden
• Schrijfmateriaal
• Kopieën worden via de mail aangeboden, anders € 0.05 per A4 kopie
Cursus Trance Mediumschap
Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
2014: 09 okt; 13 nov; 11 dec;
2015: 15 jan; 12 febr; 12 mrt
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Deelname van 6 tot 10 personen
Kosten voor leden
Kosten niet leden

€ 75,€ 125,-
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WAAROM REAGEER IK ALTIJD ZO?
Cursus onder leiding van Sylvia Meijer
We gaan in deze cursus kijken “waarom we zo reageren op bepaalde situaties”. Dit gaan we doen door middel van meditaties. We kijken naar ons innerlijk kind van bepaalde leeftijden. Ook gaan we een reis maken door het
1ste en 2de chakra. Hier ligt de basis van wie we zijn.
Daarbij gaan kijken we naar het contact wat we hadden toen we klein waren
met “de Bron” en hoe is dat nu. Hierbij zullen we contact maken met onze
gidsen en engelen.
Bij deze cursus zullen er oude emoties zichtbaar worden die ons in het hier en
nu belemmeren om anders te reageren.
Door de emoties aan te gaan van onze “kleine ikken” zult u merken dat er
echt iets is veranderd!

Benodigdheden
• Schrijfmateriaal
• Kopieën worden via de mail aangeboden, anders € 0.05 per A4 kopie
Cursus Waarom Reageer ik altijd zo
Dinsdagavond 20.00 uur tot 22.15 uur
2014: 23 sept; 28 okt; 18 nov; 16 dec
2015: 13 jan; 10 febr; 10 mrt; 14 apr

Jaargang 2014-2015

Deelname van 6 tot 15 personen
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€ 95,€ 145,-
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WAT ZEGGEN UW VOETEN
en wat kunnen we ermee?
Workshop onder leiding van Yvonne Pietersma
Yvonne is sinds juni 1991 voetreflexologe bij de Bond van Europese Reflexologen en heeft menig voetje gezien en behandeld. Naast lid, is zij ook
beroeps lid, u kunt een deel terug ontvangen van uw verzekering bij een behandeling.
De reflexologie blijft leuk: ”Een innerlijke schoonheidsbehandeling via uw
voeten”
Voeten geven informatie
De workshop van vandaag, zal u inzicht geven in een aantal punten, met de
emotionele achtergronden van klachten, waar u thuis mee aan de slag kunt;
Bijvoorbeeld:
• veel voorkomende klachten;
onze holtes, onze darmen, blaasontsteking
• onze spreekwoorden nader bekijken
• wat zeggen uw tenen?
• waarom is een kalknagel zo moeilijk te bestrijden
• hoe hebt u uw nagels geknipt
Benodigdheden 2 handdoekjes en schrijfmaterialen
Kosten: eventuele uitgereikte A4 kopieën € 0.05 per kopie
Workshop leidster neemt zelf massageolie mee.
Workshop Wat zeggen uw voeten
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur
2014: 27 september
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Deelname van 6 tot 14 personen
kosten voor leden
€ 35,kosten niet leden
€ 45,-
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ALLERZIELEN
Onder leiding van Greet Vermeulen
Greet, een prettig en oprecht medium, verzorgt al jaren
bij onze vereniging openbare avonden.
Dit wordt een bijzondere avond mede omdat het Allerzielen is. Het woord zegt het al: het feest van de zielen.
Op Allerzielen worden alle dierbaren die aan Gene Zijde
zijn, herdacht. Veel mensen denken deze dag aan hen
gestorven familie leden en/of vrienden.
Deze traditie stamt, voor zover bekend, uit het jaar 998!
Deze avond werkt Greet via één WITTE BLOEM en daarbij legt u een foto van
een overledene neer. De bloem neemt u zelf mee.
Woensdag 05 november 2014
aanvang 20.00 zaal open 19.30

Toegang voor leden:
Toegang niet leden:

€ 2,50
€ 6,00

LEZING ENNEAGRAMMEN
‘Had ik maar eerder kennis gemaakt met het enneagram’
Onder leiding van Josien van Iersel en Nynke Noordhof
Het enneagram is een model dat 9 persoonlijkheidsstructuren beschrijft.
Dit noemen we de enneagramtypen. Dit kun je zien als negen verschillende
brillen waardoor naar dezelfde werkelijkheid wordt gekeken. Vaak als mensen het niet eens zijn, kijken zij door een andere bril en zien het daardoor ook
echt iets anders.
De basisgedachte is dat ieder type een onbewuste drijfveer heeft. Iets wat
diep van binnen heel belangrijk is. Het bepaalt automatisch waar de aandacht
heengaat. Het bepaalt daarmee ook ieders patroon van denken, voelen en
handelen. Op bepaalde gebeurtenissen reageer je daarom steeds op vergelijkbare wijze. Iedereen heeft zo’n vast patroon met automatische neigingen.
Alleen de inhoud van dit patroon verschilt voor ieder van de 9 typen.
Woensdag 29 oktober 2014
aanvang 20.00 zaal open 19.30
Jaargang 2014-2015
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WAARNEMINGEN VIA KERSTVOORWERPEN
Onder leiding van Netty Koele
Netty zal deze sfeervolle kerstavond verzorgen aan de
hand van meegebrachte Kerstvoorwerpen.
Uit uw eigen kerstboom, of kerststal. Het kan een
kerstbal, kerstman, rendier of iets wat voor u een extra
betekenis heeft, zijn.
Deze mooie avond staat in het teken van Kerst, met mooie aangeklede tafels
en sfeervolle muziek. Als altijd hebben wij voor alle bezoekers na afloop een
leuke attentie en in de pauze een lekker stuk kerstbrood. Zoals u gewend
bent, zullen wij trachten de avond sfeervol in te vullen.
Woensdag 17 december 2014
aanvang 20.00 zaal open 19.30

Toegang voor leden:
Toegang niet leden:

€ 2,50
€ 6,00

WAARNEMINGEN VIA KRACHTVLINDERS
Onder leiding van Cora de Koning
Cora de Koning kennen wij al een aantal jaren, door
haar prachtige Aura spiegels, die zij zelf maakt en
die een ieder meekrijgt, met of zonder een waarneming. Cora werkt sinds kort met een nieuwe discipline “de Krachtvlinders”. Benieuwd hoe Cora
deze avond zal invullen? Kom en ervaar zelf hoe
bijzonder deze avond is, net als die met de aura
spiegels.
Woensdag 12 november 2014
aanvang 20.00 zaal open 19.30
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€ 2,50
€ 6,00

EPC - Waterland

INSCHRIJVEN
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.






Door invulling, ondertekening en toezending van het inschrijfformulier, verbindt de cursist zich met de voorwaarden aan de cursus(sen) die in het cursusboekje vermeld staan. De inschrijfformulieren staan ook op onze site, u
kunt ze rechtstreeks invullen en elektronisch versturen: www.epcwaterland.nl
Bij schriftelijke annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de cursus(sen)
wordt 10% van het cursusgeld als administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering tot 7 dagen voor de aanvang van de cursus(sen) wordt 20%
van het cursusgeld als administratiekosten in rekening gebracht. Na deze
termijn geen restitutie van betaling.
Teneinde van deelname verzekerd te zijn, dient u het verschuldigde bedrag
14 dagen voor aanvang van de cursus over te maken, behalve wanneer er
met de penningmeester een andere afspraak is gemaakt. U kunt per kas aan
de penningmeester betalen; of dit overmaken op onze betaalrekening te weten: NL92INGB0004071976 ten name van EPC-Waterland, Postbus 1013,
1500 AA Zaandam. Indien uw betaling niet op tijd binnen is, vervalt uw deelname.
Wilt u bij de betaling in de omschrijving duidelijk vermelden om welke cursus(sen) het gaat én uw achternaam zoals die bij ons bekend is.
Mogelijke afwijkingen van het hierboven gestelde in overleg met de penningmeester, zie ook punt 3.
Bij een cursusbezoek van minder dan 70% deelt het EPC geen “Bewijs van
Deelname” uit.
De cursussen vinden doorgang bij voldoende deelname.
Zonder tegenbericht gaan alle cursussen door.
Indien een cursus niet doorgaat, dan krijgt u daar circa één week van tevoren
bericht over en u al betaalde bijdrage wordt geretourneerd.
Bij vrijwillige opzegging tijdens een cursus is geen restitutie mogelijk.
Wanneer u schriftelijk (of via de mail) bericht van EPC -Waterland ontvangt
dat u definitief bij de door u gekozen cursus geplaatst bent, ontvangt u tevens een factuur waarmee u het verschuldigde bedrag aan ons kunt overmaken.
U ontvangt hierna géén herinnering meer voor het starten van uw cursus;
noteer de data en de locatie in uw agenda.

Voor alle Workshops geldt het volgende:
Voor deelname inschrijven via de website www.epc-waterland.nl of vul een inschrijfformulier in. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5.- administratiekosten berekend na deze datum géén restitutie.
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LOCATIE
CURSUSSEN EN WORKSHOPS
Ontmoetingscentrum Albatros
Albatrospad 68
1021 TR Amsterdam-Noord
Het Albatrospad loopt parallel aan de Johan
van Hasseltweg.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Vanaf centraal station stadsbus lijn 33 richting Nieuwendam, uitstaphalte Johan van
Hasseltweg.
Bereikbaarheid per auto
Vanaf de ring A10 richting Amersfoort neemt u de afslag Volendam s116, ga na 500 m
rechtsaf de Nieuw Leeuwarderweg op richting Noord / Nieuwendam / Centrum.
Neem na 1,6 km de afslag. Ga na 700 m linksaf de Johan van Hasseltweg op.
Na 350 m bent u gearriveerd.
Op de hoek Meeuwenlaan – Albatrospad staan 4 torens. Gezien vanaf de rotonde is
e
het de 2 toren waar u de ingang vindt naar onze cursus/workshop ruimte.
Dit is gelegen op de 1e etage, lift aanwezig.

OPENBARE AVONDEN
Buurthuis Het Anker
Kamperfoelieweg 226
1032 HW Amsterdam-Noord
Tel: 020-6361701
De bereikbaarheid is perfect en alle bussen stoppen op enkele minuten lopen van Het
Anker, parkeren is ook geen probleem. Aan de overkant van het Anker kunt u gratis
parkeren bij het Antoniushuis of op het parkeerterrein van de Gamma. Bovendien is
er rondom het gebouw ook nog gelegenheid om te parkeren.
Bus: 34 - 35 - 38 - 92 stoppen bijna vóór het Anker
Bus: 37 - 35 stopt voor de Gamma.
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