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Alle openbare avonden worden gehouden in het Anker, Kamperfoelieweg 226,
1032 HW Amsterdam Noord. Tel: 020 6361701
Aanvang Openbare avonden 20.00 uur, de deur is vanaf 19.30 open
Parkeren is gratis
Workshops en cursussen in de Albatros, zie blz.: 19
Voor alle activiteiten geldt: wijzigingen voorbehouden
Zie procedure voor inschrijving: het inschrijfformulier
Opzeggingen schriftelijk aan de penningmeester
Entree leden €

2,50

Contributie Leden
Per jaar
€ 47,-

Entree niet-leden

€

6,00

Huisgenootleden
Per jaar

€

23,50

Eenmalig inschrijfgeld: € 3,Gironummer:
4071976

Alle vragen over prijzen of kosten deponeren bij de penningmeester

Jaargang 21, januari - mei 2013
Buiten de wekelijkse Openbare avonden op woensdag, zie de middenpagina
op het gele blad, extra informatie over:

Workshops:

Bladzijde:

Handanalyse
Reiki I
Kleurenpunctuur
Oosterse astrologie

12
9
13
14

Andere interessante onderwerpen:

Bladzijde:

Paranormale verrassingsavond
Ledenvergadering
Aardstralen, hoe en waar?
Paranormale avond met cursisten
en verder álle Openbare avonden

7
8
16
17
10 tot 11
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VAN DE VOORZITTER
Na een geslaagd tweede halfjaar 2012, wordt de blik
gericht op de eerste helft van 2013.
EPC - Waterland, als altijd een vereniging die
bruist van enthousiasme en een agenda aanbod heeft voor iedereen vanaf 16 jaar.
Het doel is en blijft om zoveel mogelijk mensen plezier én leerzame uren aan te bieden, dat is de
essentie vanaf de oprichting!
Omdat ook in de toekomst te kunnen volhouden
hebben we - naast het bestuur - een aantal gedreven
medewerkers/sters die we altijd kunnen vragen om bepaalde taken te doen om ons te ondersteunen. Dank hier
voor!
Ik maak u attent op de agenda van onze avonden met Mediums en de
Workshops, zie blz. 10 - 11 en wil iedereen uitnodigen om deze woensdagavonden te bezoeken. Waarom? De avonden zijn zeer afwisselend,
leerzaam maar ook gezellig en sfeervol. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en
ú hoort daar zeker ook bij.
Begin volgend jaar gaan er ook nog diverse mooie (korte) cursussen van start,
zie hiervoor het Cursusboekje 2012 - 2013.
Tot slot: zijn er vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel dan niet en reageer
per telefoon, brief, email of hoe dan ook. Dit is nodig om het ieder naar zin te
maken én de informatie te geven die nodig is.
Ik wens u voor straks heel fijne en sfeervolle feestdagen toe en een goed en
gezond 2013!
Henny C. Kruiswijk-Monnik
Voorzitter EPC - Waterland

EPC – Waterland
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VAN DE PENNINGMEESTER

Om alles administratief goed te laten verlopen,
het volgende: Wij hebben twee inschrijfformulieren te weten:
een inschrijfformulier voor het lidmaatschap,
een inschrijfformulier voor de cursussen en
workshops.
Ik verzoek u vriendelijk om de formulieren volledig en
duidelijk in blokletters in te vullen. Verder:
Het cursusjaar loopt gelijk met het schooljaar van september t/m juni.
Het verenigingsjaar, tevens het boekjaar, loopt gelijk met het kalenderjaar van
januari t/m december.
Het is mogelijk en aan te bevelen om de inschrijfformulieren (VOLLEDIG)
on-line, via onze website, in te vullen en te versturen. Vergeet u niet aan te
vinken dat u akkoord gaat met de in het cursus- en informatieboekje vermelde
prijzen en algemene voorwaarden. Indien u dit NIET aan vinkt wordt het formulier niet verstuurd. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van mij
een bevestiging hiervan plus de rekening.
Ik verstuur geen acceptgiro’s meer, maar een rekening. Wilt u bij het overmaken vermelden om welke cursus of workshop het gaat of dat het voor uw contributie is, dit scheelt voor mij veel uitzoekwerk! Wanneer het geld op onze
rekening is bijgeschreven, ontvangt u een bevestiging van uw betaling.
Het kan voorkomen, dat er door onvoorziene omstandigheden, wij zijn ook
maar gewoon mensen, een fout geslopen is in de berichtgeving in het boekje
met name voor wat betreft de prijzen van de workshops. Wij kunnen deze dan
later bijstellen en u vragen het resterende bedrag alsnog aan ons over te maken.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Ook
indien u een betalingsregeling wilt hebben van de cursussen en/of workshops.
Rest mij u een succesvol verenigingsjaar toe te wensen.
Max Bajetto
EPC – Waterland

5

WAARNEMINGEN aan de hand van SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE
Onder leiding van Els Boon
Woensdag 16 januari 2013
Els doet vanavond Waarnemingen via een door ú
geschreven KLEIN stukje tekst, bijvoorbeeld via
een:
•
•
•
•
•

Boodschappenbriefje
Een kleine aantekening van iets
Een ontvangen briefje van uw (klein)kind
Een lettertje aan een van uw familie leden
Een memo, enzovoort

Neemt u een stukje tekst van een ánder mee, dan moet degene van wie dit is
toestemming hebben gegeven dat u het op tafel legt.

HELDERZIENDE WAARNEMINGEN VIA GEOMETRIEHOLOGRAMKAARTEN
Onder leiding van John de Ruijter
Woensdag 30 januari 2013
Geometrie………… “Het Bestaan”
Vóór aanvang van de avond worden de Geometrie kaarten door John op tafel
gelegd en iedere bezoeker zoekt zelf een kaart uit en legt daar zijn/haar nummertje op. Aan de hand van de door u getrokken kaart zal John zijn waarneming doen.
Geometrie “Afbeelding”
Het beeld zegt meer dan het woord
Het beeld geeft zuiver spreken zonder woorden
Geometrie “ Kleuren”
Kleuren zijn de bevestiging van het bestaan van
“Het licht”
Elke kleur heeft zijn eigen frequentie
EPC – Waterland
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Geometrie “Geuren”
Misschien wel het zuiverste van Geometrie
Geur prikkelt het zuiverste zelf zijn
Gevoel in de onderbuik het centrum van “Bestaan”
Het samenspel van deze drie eenheid resoneert met wie we werkelijk zijn
Omdat dit een nog vrij onbekend onderwerp is voor een openbare avond, zien
wij er zeker naar uit om John aan het werk te zien én om kennis te maken met
deze manier van werken!

PARANORMALE VERRASSINGSAVOND
Medewerkenden: Sylvia Hommes, Annet van der Kolk, Jacqueline Baartman
en.....
Woensdag 20 februari 2013
Wie wil zich nu niet laten verrassen! Een mooie spirituele avond met:
 Sylvia via Waarnemingen via een door u gemaakte tekening, benodigdheden liggen die avond voor u klaar
 Annet Psychometrie/Waarnemingen via foto's van dieren
 Jacqueline Psychometrie via foto's en voorwerpen + de Tarotkaarten
Deze leden van EPC - Waterland hebben diverse cursussen gevolgd en willen
de opgedane kennis met u delen, niet alleen wat geleerd is komt aan bod maar
natuurlijk ook de intuïtie én het gevoel waarmee de boodschappen aan u worden gegeven.
Prachtige afwisseling deze avond, dit mag u toch niet missen?

EPC – Waterland
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LEDENVERGADERING
Op woensdag 06 maart 2013 vindt de jaarlijkse ledenvergadering van 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

OPENBARE AVONDEN
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 / 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
de avonden zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar

Het bestuur wenst u fijne en leerzame avonden toe!
EPC – Waterland
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REIKI I - Workshop
Onder leiding van Jan Kruiswijk en Max Bajetto
Zaterdag 09 maart en zaterdag 11 mei van 10.30 - 16.00 uur
Komen, onder andere, de volgende uitspraken je bekend voor:





ik wil al een hele tijd Reiki gaan doen maar heb het steeds uitgesteld
ik wil mijn eigen geneeskrachtige gaven ontdekken en ontwikkelen
ik wil leren mezelf en anderen meer in balans te brengen
als je iets hierin herkent, dan is het toch geen toeval dat je dit leest?

In cursus Reiki I leer je je bewust af te stemmen op de bron van levensenergie
en om de Reiki energie door te geven via je handen aan jezelf en anderen.
Heb je echt interesse om meer te weten over het zelf genezend vermogen van
het lichaam?






inzicht in het chakrastelsel
oefeningen van ontvangen en doorgeven van energie
aanleren van verschillende Reiki handposities
initiatie in de Eerste Graad
ruime mogelijkheid om te oefenen en ervaringen te delen

Zelf meenemen: lunch
Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Aantal deelnemers van 4 tot 6 personen
Kosten leden:
€ 90,00
Kosten niet leden: € 110,00
Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratie kosten berekend na deze datum géén restitutie.

EPC – Waterland
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OPENBARE AVONDEN/ WORKSHOPS/ LEZINGEN 1ste helft van 2013

wo 09-01 Psychometrie via foto’s/voorwerpen
+ entree nummertje

Zwaan van Dam

wo 16-01 Waarn. adhv schriftelijke communicatie
blz. 6

Els Boon

wo 23-01 Foto’s van overleden personen

Tinie de Ruiter

wo 30-01 Waarn. via de Geometriekaarten, blz. 6

John de Ruijter

wo 06-02 Psych/Waarnemingen via foto’s
(geen overledenen)

Leo Roodveldt

wo 13-02 Foto’s van overleden personen

Truus Knijn

za 16-02 WS: Handanalyse, blz. 12

Isabel Capelli

wo 20-02 Paranormale Verrassingsavond, blz. 7

Sylvia Hommes
Annet v/d Kolk
Jacqueline
Baartman

wo 27-02 Foto’s van overleden personen

Loes van Loon

wo 06-03 Ledenvergadering, blz. 8

Bestuur

za 09-03 WS: Reiki 1, les 1, blz. 9

Jan Kruiswijk
Max Bajetto

wo 13-03 Waarn. via kleurenlinten met je naam
erop, blz. 9

Greet Vermeulen

wo 20-03 Waarn. via foto’s/voorw. + afsluiten met
bloemenseance (bloemen worden door
Ton meegenomen).

Tons Bons

EPC – Waterland
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za 23-03 WS: Kleurenpunctuur, blz. 13

Ingrid de Bock

wo 27-03 Ps/Waarn. via foto/voorw. en spontane
waarnemingen

Christie Kraayveld

wo 03-04 Waarn. via het entreenummer óp foto
of voorwerp

Ruud Zevenhek

wo 10-04 Waarn. adhv de Ankh in kleur, blz. 13

Netty Koele

vr 12-04 WS: Oosterse astrologie en de
vijf elementen blz. 14

Arna Olgers

wo 17-04 Waarnemingen via de symbolen, blz. 15

Keimpe Zwart

wo 24-04 Foto’s van overledenen e/o waarnemingen
via waterlezen, blz. 15

Ilse
Oehlenschlager

wo 01-05 Aardstralen, hoe en waar, blz. 16

Ton Baars

wo 08-05 Paranormale avond met cursisten van
Int. Ontwikkeling, Uitleg van de Tarotkaarten, Kruis en Bord, + Psych.Waarn.
via foto’s en voorwerpen, blz. 17

Netty Koele

za 11-05 WS: Reiki 1, les 2, blz. 9
wo 15-05 Waarnemingen via Zandlezen

Jan Stuivenberg

wo 22-05 Spontane waarnemingen

Marcelle
Johnson

Wo 29-05 Psych/Waarn. adhv Karmaspiegels, blz. 18

Cora de Koning

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.
Toegang vanaf 16 jaar.
EPC – Waterland
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WAARNEMINGEN AAN DE HAND VAN KLEURENLINTEN
met uw naam er op
Onder leiding van Greet Vermeulen
Woensdag 13 maart 2013
Greet werkt deze avond met “Kleurenlinten” waarop u uw naam mag schrijven.
Aan de hand hiervan krijgt Greet de boodschappen door, op een heldere manier wordt dit aan u doorgegeven.
Heeft u een vraag, dan kunt u deze (als u aan de beurt bent geweest) altijd
stellen. Met hulp van haar gidsen geeft ze dit op duidelijke wijze aan u door.

HANDANALYSE basis - Workshop
Onder leiding van Isabel Capelli
Zaterdag 16 februari 2013 van 11.00 - 15.00 uur
Onze handen zijn als een open boek en alle delen van de
hand zeggen iets over de persoon:
•
•
•

de vorm van de hand
de vingers, de nagels
de soepelheid en natuurlijk de lijnen en de vingerpatronen.
In deze workshop komen een aantal basis onderwerpen
van de Handlijnkunde aan bod. We gaan ook leren hoe je een
handafdruk op papier moet maken. In de uren dat we met
elkaar bezig zijn wordt er o.a. extra aandacht gegeven aan de
betekenis van de lijnen en vingerpatronen.
Niemand op de hele wereld heeft precies dezelfde handen als jij!

Workshop materiaal: aanwezig
Zelf meenemen: schrijfmateriaal, ook een zwart potlood en gum
Kosten leden:
€ 30,Kosten niet-leden:
€ 40,Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratie kosten berekend na deze datum géén restitutie.
EPC – Waterland
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KLEURENPUNCTUUR - Workshop
Onder leiding van Ingrid de Bock
Zaterdag 23 maart 2013 van 09.30 - 13.00 uur
Wat is nu precies “Kleurenpunctuur”?
Onze eerste ervaring van licht vindt plaats in het gedempte licht van de baarmoeder, we zijn geboren in een
wereld van kleuren en worden omringd door licht. Licht
is een basis van waaruit alle leven ontstaat, ontwikkeld,
geneest.
Ze kunnen tot herinneringen en emoties leiden, brengen
sterke beelden voor de geest en heeft invloed op onze
zintuigen.
Via deze workshop zullen we horen dat er twee krachtige disciplines zijn samengevoegd, namelijk: kleurentherapie én acupunctuur. Beide al zo oud als de
weg naar Rome…… prachtig om hier méér van te weten!
Zelf meenemen: schrijfmateriaal
Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Aantal deelnemers van tot personen
Kosten leden:
€ 20,Kosten niet leden: € 30,Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratie kosten berekend na deze datum géén restitutie.

WAARNEMINGEN via een ANKH in kleur
Onder leiding van Netty Koele
Woensdag 10 april 2013
Dit wordt een bijzondere avond, de waarnemingen gaan
via de afbeelding van een Ankh én de hierbij aangegeven
kleur. Bij binnenkomst zoekt u zelf een afbeelding van een
Ankh uit (kies een kleur naar eigen keuze) en leg deze op
de grote tafel neer.
Iedereen mag de Ankh - voorzien van een uitleg over het symbool én de kleuren - mee naar huis nemen.
EPC – Waterland
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OOSTERSE ASTROLOGIE en de vijf elementen - Workshop
Onder leiding van Arna Olgers
Vrijdag 12 april 2013 20.00 - 22.15 uur
Wil je meer inzicht krijgen in jezelf
Wil je meer inzicht krijgen in je relatie(s)
Wil je weten wát en wíe er bij je past
Hoe reageren de mensen op elkaar
Wanneer is er sprake van verwarring
Enzovoort…………..
Tijdens de workshop zal Arna jullie kennis laten maken met een veelzijdige en
eenvoudige vorm van Oosterse Astrologie. Je krijgt inzicht in relatie én het
maken van keuzes. Je komt te weten wat jouw persoonlijkheid bepaalt maar
ook om dingen in de wereld neer te zetten op jouw manier!
Arna heeft jaren ervaring met de Oosterse astrologie en weet dit op boeiende
en duidelijke wijze over te brengen. Iedereen heeft aan het einde van deze
avond een persoonlijk overzicht van de groep (of groepen) van je eigen keuze.
Dit alles op basis van het geboortejaar én welke elementen dit vertegenwoordigen: vuur, aarde, metaal, water of hout.

Benodigdheden: schrijfmateriaal
Kosten leden:
Kosten niet-leden:

€ 20,€ 30,-

Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5,- administratie kosten berekend na deze datum géén restitutie.

EPC – Waterland
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WAARNEMINGEN AAN DE HAND VAN SYMBOLEN én
uw entree nummer!
Onder leiding van Keimpe Zwart
Woensdag 17 april 2013
Keimpe is een bekend medium, de wijze waarop hij de boodschappen doorkrijgt gaat via beelden en plaatjes: “symbolen”.
De boodschappen zijn vaak zeer nauwkeurig en u
zult merken dat iedereen zijn eigen symboliek heeft.
Een en ander zal nader worden uitgelegd en Keimpe laat deze avond zien hóe
iedereen met symbolen kan werken.
Deze avond is zeker een aanrader.

WATERLEZEN
Onder leiding van Ilse Oehlenschlager
Woensdag 24 april 2013

Deze avond Waarnemingen via Waterlezen +
Spontane
Helderziende Waarnemingen! Een grote schaal met water staat klaar waar men
de hand in mag bewegen, Ilse interpreteert deze “afdruk” vanuit het water.

EPC – Waterland
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AARDSTRALEN………
wat zijn aardstralen precies en wat kunnen ze bijvoorbeeld veroorzaken?
Onder leiding van Ton Baars
Woensdag 01 mei 2013
Aardstralen is een verzamelnaam voor energieën en/of stralingen die de gezondheid van mens en dier op negatieve wijze kan beïnvloeden. Het is vast
komen te staan dat ongeveer zes op de tien mensen zich beter zouden voelen,
wanneer ze niet zouden werken/zitten of slapen op een plek met aardstralen.
Er is een straling die geschikt is voor het leven: dit is positieve straling en
noemen we leylijnen.
Er is ook een straling die zeer schadelijk is voor ál het leven, voor mens en
dier.
Deze straling noemen we aardstralen en de wateraders.
Stralingen die ons constant kunnen bereiken: zonnestraling, röntgenstraling, GSM straling, enzovoort.
Veel bomen zijn door straling gespleten en hebben een
open stam, meestal sterven deze bomen eerder dan de
naaste bomen die niet in de stralingszone staan.
Wil je hier echt meer van weten? Kom dan naar deze
interessante avond, neem je vraag / vragen mee!
Bijvoorbeeld: Hoe kun je merken dat je last hebt van
straling
Kun je er ziek van worden
Wat voor stralingen zijn er
Kan ik met mijn pendel iets bereiken
Hoop dat veel leden en belangstellenden naar deze avond zullen komen!

EPC – Waterland
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PARANORMAAL BEZIG ZIJN OP DIVERSE MANIEREN
Onder leiding van Netty Koele met cursisten
Woensdag 08 mei 2013
De avond wordt verzorgd door cursisten die enkele jaren lessen hebben gevolgd bij EPC -Waterland. Onder andere via Intuïtieve Ontwikkeling, Tarot en
andere ontwikkelings cursussen. Zij verzorgen de avond onder andere met:
-

Psychometrie/Waarnemingen via foto’s en voorwerpen
Waarnemingen via de Tarotkaarten plus voorwerp of foto
Tarot, een uitleg van diverse kaarten van de Grote-en Kleine Arcana
en u kunt vragen hierover stellen
Kruis en Bord, uitleg wát het is en wat kunnen/mogen we er mee
ermee werken is alleen mogelijk via een cursus

Fantastisch dat cursisten de opgedane kennis met ons willen delen en ik hoop
dan ook dat veel leden en belangstellenden dit willen honoreren en deze avond
komen bijwonen.
Ze kunnen onze steun en positieve gedachten gebruiken, dus kóm met uw foto
en/of voorwerp, verbaas u over wat er allemaal over de Tarotkaart te vertellen
is en welk symbool spreekt u aan.
Entree voor leden:
Entree niet-leden:

€ 2,50 (*)
€ 6,00

(*) Cursisten die deze avond een introducé meenemen geldt de ledenprijs
Bestuur EPC - Waterland

EPC – Waterland
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WAARNEMINGEN aan de hand van KARMASPIEGELS
Onder leiding van Cora de Koning
Woensdag 29 mei 2013
Iedere bezoeker op deze avond mag een Karmaspiegel uitzoeken
en mee naar huis nemen.
Laat u deze avond verrassen door de prachtige Karmaspiegels van Cora! Wat
Cora over (door uzelf uitgezocht) de Karmaspiegels verteld is soms indrukwekkend, het houdt je inderdaad de spiegel voor. Na de boodschap mag u de
spiegel mee naar huis nemen, het is een prachtig stukje met daarin een mooie
gekleurde tekening waar uzelf óók het een en ander uit kunt lezen.
De Karmaspiegel, een bijzondere en waardevolle avond om mee te maken.
In de pauze kunt u bij Cora kijken en/of aanschaffen: engelenbeeldjes, glazenornamenten, karmaschalen, enzovoort.

EPC – Waterland
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OPENBARE AVONDEN
Het Anker, Kamperfoelieweg 226, 1032 HW Amsterdam
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 óf 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

Locatie, cursussen en workshops van EPC- Waterland
Ontmoetingscentrum Albatros
Albatrospad 68/Hoek Meeuwenlaan
1021 TR Amsterdam- Noord

Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Vanaf Centraal station stadsbus 33 richting Nieuwendam Noord, uitstaphalte
Johan van Hasseltweg. De bus stopt en vertrekt voor de Albatros
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.
e

Op de hoek Meeuwenlaan - Albatrospad staan 3 woontorens in de 1 toren
naast de tandartsenpraktijk vindt u de ingang naar onze cursus/workshop ruimste
te. Dit is gelegen op de 1 etage en er is een lift aanwezig.

.
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