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Jaargang 15, augustus 2007 – juni 2008

VOEG HET BESTE UIT JE VERLEDEN
BIJ HET BESTE IN JE TOEKOMST
Beste leden en belangstellenden,
met veel plezier biedt EPC - Waterland het Cursusboekje aan voor seizoen
2007 - 2008. Zoals altijd heb ik getracht een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen zodat er ook daadwerkelijk voor iedereen iets te kiezen
valt. Door de opgedane ervaring van de laatste jaren en een luisterend oor te
hebben naar leden en niet leden, zitten er weer heel fraaie cursussen bij.
Via de ledenvergadering komen vaak vragen naar voren om “een bepaalde
cursus” op te starten, hieraan wordt altijd gehoor gegeven. Alleen is het dan
triest dat, om wat voor reden dan ook, juist zó’n cursus niet door kan gaan door
te weinig aanmeldingen.
Toch blijf ik heel graag uw ideeën en reacties ontvangen, om daar iets mee te
doen.
Er zijn cursussen bij van bijvoorbeeld 6, 8 of 10 avonden en mocht het u beter
schikken om over te gaan op een “gespreide betaling”, dan is dat bij ons uiteraard mogelijk.
EPC – Waterland blijft zijn best doen om goede kwaliteit te leveren voor de
cursussen, de cursusleiders die de cursussen geven zijn gekwalificeerd en weten waarvoor ze staan.
Rest mij om u weer een fantastisch, gezellig en leerzaam cursusjaar toe te wensen!

EPC - WATERLAND
EEN PLEK OM VAN TE HOUDEN
Henny C. Kruiswijk-Monnik
Voorzitter EPC - Waterland

EPC – Waterland
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VAN DE PENNINGMEESTER……………………
We hebben weer een uitgebreid cursuspakket
Sommige cursussen met een nieuwe opzet
Het bestuur heeft zijn best gedaan
Om het te leiden in een goede baan
Wilt U bij het overmaken van het geld
Er voor zorgen dat de cursus wordt vermeld
Het achterwegen laten geeft problemen
Ik moet dan weer extra werk ondernemen
Mijn glazen bol is stuk
Dit komt door een ongeluk
Ik moet weer in mijn map spitten
Omdat iemand heeft zitten pitten
Het formulier gehaald
Maar wat heb ik gebaald
Er was geen telefoonnummer of e-mail
VOLLEDIG invullen is essentieel
Het nummer van giro of bank invullen
Vindt men niet nodig om het te onthullen
Per giro of bank wordt geld overgemaakt
Wat weer extra werk voor mij veroorzaakt
Dus mag ik u nogmaals verzoeken
Zodat ik niets hoef uit te zoeken
Vul het formulier VOLLEDIG en DUIDELIJK in
Dan hebben wij, als bestuur, het ook naar onze zin
Wilt u de cursus betalen in delen
Dan hoeft u mij maar te bellen of mailen
Ik stuur de acceptgiro’s naar u op
Met het betalingskenmerk hierop
Gebruikt u overschrijving of girotel
Vermeld dan bij uw betaling zowel
De cursus als de betalingstermijn
Dan loopt alles als een trein
Als laatste rest mij u, allerbeste mensen,
Een succesvol cursusjaar toe te wensen
Max Bajetto
Penningmeester EPC-Waterland
EPC – Waterland
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ATLANTIS, LEMURIË INWIJDING, REÏNCARNATIE
Onder leiding van Peter Maas
Op deze bijzonder interessante avonden worden de volgende onderwerpen
uitgediept:






Het ontstaan van de esoterie
De oudheid: Lemurië en Atlantis
Inwijding, helderziendheid en de akashakronieken
Reïncarnatie in al zijn aspecten bekeken
De verborgen esoterie in de bijbel en het andere leven van Jezus

Als we ervan uitgaan dat mensen reïncarneren, moet dat ook gelden voor de
planeten. Dat betekent dat de evolutie van de mensheid niet op deze planeet
stopt, maar op de volgende aarde verder gaat. De verschillen die er nu zijn
tussen de mensen, komen dan vanaf het eerste begin terug, waardoor die verschillen er ook al waren in het begin van de aarde. Dat verklaart waarom de
bijbel zegt dat er in de oertijd goden waren op de aarde naast de gewone mensen. In Genesis 6:2 staat immers: “En de Zonen Gods namen zich de schoonster der vrouwen”. De esoterie leert dat deze hoger ontwikkelde mensen er
altijd zijn geweest en hun hogere kennis alleen doorgaven aan mensen die daar
rijp voor waren. In dat perspectief is de evolutie heel anders verlopen dan de
wetenschap ons leert. Vanuit datzelfde perspectief bespreken we de evolutie
van de mensheid in de oertijd, Lemurië, Atlantis en ook daarna. In het verlengde daarvan wordt de aard van dat hogere bewustzijn besproken, de inwijding,
de toegang tot het collectief geheugen van de mensheid (akashakronieken) en
het reïncarnatieproces.
Deze cursus heeft een geschiedkundig aspect dat vrijwel geheel overeenkomt
met de Geheime Leer van de theosofe Blavatsky. Maar waar het gaat om processen (zoals reïncarnatie en inwijding) en vermogens (zoals schouwen en
helderziendheid) wijkt de visie van de docent duidelijk af, of is daarin veel
duidelijker.
Een en ander kan beargumenteerd worden op basis van eigen onderzoek en
wetenschappelijk onderzoek. Dat de bijbel oorspronkelijk het boek van de
reïncarnatie was, wordt aan het einde van de cursus besproken. Eveneens het
aantoonbare feit dat ook Jezus de reïncarnatieleer verkondigde.
EPC – Waterland
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UW CURSUSLEIDER: Peter Maas
Eerst was ik hoofd van een basisschool daarnaast werd ik docent aan het eerste
opleidingsinstituut voor hypnotherapie in ons land (SETH). In 1985 ben ik mij
geheel gaan wijden aan de ontwikkeling van de regressie-reïncarnatietherapie
in ons land. Met onderbreking van enkele jaren geef ik daarin les. In de tussenliggende jaren heb ik op basis van ‘De geheime leer’ van “Blavatsky veel onderzoek gedaan naar de verborgen betekenis van de mythen en heilige schriften, hetgeen heeft geleid tot onverwachte inzichten. Zo weet bijna niemand dat
de eerste vijf bijbelboeken in een kabbalistische geheimtaal zijn opgetekend,
om te voorkomen dat de gelovige joden en christenen er iets van zouden begrijpen. Genesis bevat bijvoorbeeld een dusdanig hoog inzicht in de structuur
van de schepping, dat zelfs de wetenschap daaraan nog niet toe is.
Door mijn werk als therapeut en docent ben ik voortdurend geconfronteerd met
de samenhang van leven en dood. Meer dan twintig jaar onderzoek heeft geleid
tot de ontwikkeling van een visie die ik sinds kort uitdraag in de vorm van de
Universele Gestalttheorie (UG).
In tegenstelling tot de godsdiensten is de UG gebaseerd op de logica en niet op
het mysterie en in tegenstelling tot de wetenschappelijke opvatting houdt de
UG zich niet alleen bezig met de stoffelijke werkelijkheid. Ook de ongeziene
werkelijkheid heeft zijn eigen begrijpelijke logica.

Donderdag: van 20.00 tot ca 22.15 uur
2007: 25/10 - 22/11 - 20/12
2008: 24/01 - 21/02 - 20/03 (slot)
de cursus is van 12 tot 18 personen
Meenemen schrijfmateriaal
kosten voor leden:
€ 75,kosten voor niet leden: € 120,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.

EPC – Waterland
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BIJENWASSCHILDEREN - voor beginners
Onder leiding van Netty Koele
“Je bent in je wezen die je bent, creativiteit zet aan
tot verdieping en laat je tot grote hoogte stijgen.”
Genezend schilderen met bijenwas
“Encaustiek” is een zeer oude schilderkunst, de oude Egyptenaren en Grieken
hanteerden al deze techniek! De betekenis van “encaustiek” is: inbranden






het leren schilderen met strijkbout en diverse andere materialen
we werken meditatief, intuïtief en gaan kijken wat de kleur ons doet
het is rustgevend, voorspellend en inspirerend
hoe kunnen we de ander helpen met deze schilderingen?
tot slot: het gemanipuleerd schilderen, een écht schilderijtje maken!

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 voor ons allemaal en de mogelijkheden zijn eindeloos.
Benodigdheden:
 op de eerste cursus les ontvangt u een starterspakket met: 8 kleuren wasblokjes en speciaal papier in diverse maten
 kosten hiervoor € 22,- dit in les 1 afrekenen met de cursusleider
 indien mogelijk zelf meenemen: ongecoat reisstrijkboutje, is dit niet in
bezit dan kunt u dit huren à € 1,50 per les
 losse stencils met onder andere uitleg van de les à € 0,05 per kopie
Uw cursusleidster zie: Bijenwasschilderen voor gevorderden.
Maandag van 09.30 tot 12.00 uur of van 20.00 tot 22.15 uur voor beginners
2007 op: 24/09 - 22/10 - 12/11 - 10/12
2008 op: 21/01 - 11/02 - 10/03 - 21/04 (slot)
de cursus is van 10 tót 12 personen
kosten voor leden:
€ 75,kosten voor niet leden:
€ 120,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
EPC – Waterland
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BIJENWASSCHILDEREN - voor gevorderden
Onder leiding van Netty Koele
In de vervolgcursus is het de bedoeling, dat er nieuwe technieken worden toegepast en allerlei soorten materialen gebruikt worden zoals:
spanen doosjes, gipsen voorwerpen, glas, kurk, enz.
Benodigdheden:
 zelf meenemen: diverse kleuren bijenwasblokjes, een ongecoat strijkboutje, stylus tekenpen en diverse maten schilderpapier (encaustic)
 bij aanvang van de les kan men eventueel ook een pakketje schilderspapier
bestellen
 werkpapier, tissues en papieren handdoekjes etc: eenmalig € 7,00 en in de
1e les aan de cursusleider te voldoen
 aanvullende kopieën voor de lessen à € 0,05 per kopie
UW CURSUSLEIDSTER: Netty Koele
Ik ben met het spirituele opgegroeid. Een aantal jaren heb ik groepen begeleid,
onder andere met “Intuïtieve Ontwikkeling”. Gaf privé consulten maar verzorgde ook in het hele land Openbare avonden.
Door het volgen van diverse cursussen zoals: Magnetiseren, Tarot, Handlezen,
Kabbala, etc, heeft “mijn zeker weten” nog meer verdieping gekregen. Zo ook
de cursus Encaustiek schilderen I, II en III, hebben daartoe bijgedragen met het
gevolg dat ik dit graag aan u wil doorgeven.
Dinsdag van 20.00 tot ca. 21.15 uur voor gevorderden
2007 op: 18/09 - 16/10 - 13/11 - 11/12
2008 op: 15/01 - 12/02 - 11/03 - 08/04 (slot)
de cursus is van 10 tót 12 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 75,€ 120,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.

EPC – Waterland
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CHINESE ASTROLOGIE
Onder leiding van José Vingerhoed
De Chinese astrologie is al meer dan vierduizend jaar oud en speelt een belangrijke rol in het leven van de Chinezen van vandaag en heeft in het westen grote
opgang gemaakt.
In de Chinese astrologie worden de sterrenbeelden weergegeven als dieren, en
deze dieren komen uit het Boeddhisme. De dieren gelden voor een jaar, we
kennen onder andere de volgende tekens: Rat, Tijger, Draak, Paard, Aap,
Hond, enzovoort.
Voor de cursus heeft José de volgende opzet gemaakt:








in de cursus wordt geleerd een eigen Chinese horoscoop te maken en een
Feng Shui plan voor een huis, dit aan de hand van een voorbeeld situatie en
eigen situatie
inleiding van hoe en waar de trigrammen (I Ching) vandaan komen met
hier aan gekoppeld de Chinese karakters én uitleg hoe de horoscoop is opgebouwd
eigen horoscoop opbouwen en uitleg hoe je naar de horoscoop kunt kijken
uitleg over Feng Shui en de overlap met de horoscoop
eigen plattegrond maken volgens Feng Shui principe
werken met de plattegrond en horoscoop
enzovoort

UW CURSUSLEIDSTER: José Vingerhoed
Ruim tien jaar is José bezig met Chinese astrologie en Feng-Shui. Zij heeft
verschillende mensen mogen adviseren met behulp van deze Chinese denkwijzen.
In de jaren dat zij als research analiste op een laboratorium werkte, kwam zij in
aanraking met Feng-Shui en Chinese astrologie. Chinese astrologie en FengShui hebben voor José alles met elkaar te maken, ook zijn beide sterk verbonden met de I-Ching.
Gevolgde opleidingen: Reiki en Sjamanisme(uit Peru), is nu bezig met de opleiding Jungiaanse psychologie.

EPC – Waterland
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Wat bij Chinese astrologie en Feng-Shui naar voren komt: alles kun je vertalen
in energie. Het is de kunst daar mee om te gaan, zowel in je zelf, als in je omgeving.
Met deze cursus krijgt iemand inzicht in zijn/haar Chinese horoscoop en de
woonsituatie en dus ook inzicht in de energie waar iemand mee te maken heeft
in zijn/haar leven.
Benodigdheden: schrijfmateriaal stencils in de les te betalen á € 0,05 per kopie
Les 1+2: Inleiding van hoe en waar de trigrammen(I Ching) vandaan komen
met hier aan gekoppeld de Chinese karakters, en uitleg hoe de horoscoop is opgebouwd.
Les 3
Eigen horoscoop op bouwen en uitleg hoe je naar de horoscoop kunt
kijken.
Les 4 +5 Uitleg over Feng Shui en de overlap met de horoscoop.
Les 6
Eigen plattegrond maken volgens Feng Shui principe
Les 7
Werken met de plattegrond en horoscoop
Les 8
Afronden losse eindjes met elkaar verbinden.
Vrijdag van 20.00 tot ca. 22.15 uur
2007 op: 28/09 - 19/10 - 16/11 - 07/12
2008 op: 11/01 - 01/02 - 29/02 - 28/03 (slot)
de cursus is vanaf 12 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 80,€ 125,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.

EPC – Waterland
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DE MENS IN DE KOSMOS, DE KOSMOS IN DE MENS
Onder leiding van Eddy Meijer

Ontdek de 12 archetypische sterrenbeelden in jezelf
Deze cursus kunnen we ook wel “Kosmologie” noemen, kosmologie is letterlijk een kosmisch systeem dat veel verwantschap vertoont met de astrologie.
Het verschil met de astrologie is, dat kosmologie de grote lijnen uitzet en astrologie de verfijning aangeeft. De kosmologie is een vereenvoudigde vorm van
astrologie die alles tot op de seconde en minuut benadert. Op een eenvoudige
en gestructureerde manier leer je, jezelf met al je eigenschappen behorend bij
jouw teken, te duiden.
Met de kosmologie hebben we een systeem in handen om:
 inzicht te krijgen in ons leven
 in ziektebeelden
 in dromen
 in wereldgebeurtenissen, etc.
Tijdens de lessen maken we kennis met de 12 tekens van de dierenriem én zijn
achterliggende oude spirituele kennis. De Egyptische Kosmologie wordt ter
hand genomen.
UW CURSUSLEIDER: Eddy Meijer
Eddy past als hypnotherapeut de kosmologie toe bij zijn cliënten. Op deze
manier is snel een diagnose te stellen van wat er speelt en deze techniek wil hij
graag met u, als cursist, delen.
In 6 lessen maakt hij u wegwijs in de wereld van de kosmologie. De kosmologie is een vereenvoudigde vorm van de astrologie, die alles tot op de seconde
en minuut benadert.
Zaterdag van 11.00 – 16.00 uur
les 1 en 2: 19 januari 2008
les 3 en 4: 26 januari 2008
les 5 en 6: 02 februari 2008
de cursus is van 12 tot 20 personen

EPC – Waterland

12

cursussen 2007 - 08

Kosten van de syllabus is € 10, - dit in de 1ste les aan de cursusleider te voldoen
kosten voor leden:
€ 80 ,kosten voor niet leden: € 125 ,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.

EPC – Waterland
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INTUÏTIEVE ONTWIKKELING
Onder leiding van Sonja van der Linden
Wat is nu eigenlijk "intuïtie"? Kort weergegeven: Het is kennis die verkregen
is ZONDER logisch te denken; het is WETEN, zonder te weten HOE je het
weet! In de cursus wordt onder andere gewerkt aan het praktisch om gaan met
energie en het individuele groeiproces van de cursist. We gaan "ervaren" door
oefeningen en het ontdekken "van".
De cursus Intuïtieve Ontwikkeling I en II is tot kort door Sonja gegeven in
twee seizoenen. Aankomend jaar heeft Sonja er één cursus van gemaakt van 15
lessen, zodat u in één seizoen alle stof krijgt waar we voorheen twee jaar over
deden.
In de cursus Intuïtieve Ontwikkeling vanuit paranormale kennis wordt u op
weg geholpen om latent aanwezige paranormale gaven, welke iedereen heeft,
verder te ontwikkelen. Uitgangspunt is dat u als mens bezig bent uw eigen
evolutieplan inhoud te geven. De weg hier naar toe kan via vele kruispunten
worden bereikt. In deze cursus leert u veel over uzelf en uw plaats in het universum. Als je er echt aan wilt werken is deze ontwikkelingscursus DE mogelijkheid om je spirituele zelf te ontdekken en de confrontatie hiermee aan te
gaan.
De volgende onderwerpen van de cursus zullen besproken en begeleid worden:
Psychologie en gevoeligheid
Beschermengel
Aura
Chakra’s
Kleur bekennen
Bloemenseance
Psychometrie van foto’s en voorwerpen
Sferen
Helderziende waarnemingen
Pendelen
Kaartleggen
En wat verder aan bod komt
Naast een stukje theorie zijn we met elkaar vooral praktisch gericht bezig.

UW CURSUSLEIDSTER : Sonja van der Linden
Sonja werkt al jaren in het land als paragnoste en ook bij het EPC - Waterland
zien we haar regelmatig voor het verzorgen van een Openbare avond.

EPC – Waterland
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Sonja is al van jongs af aan helderziend. Zij heeft diverse cursussen gevolgd,
o.a: Intuïtieve Ontwikkeling, Energetische massage, Magnetiseren, Voetreflexologie, Droomcursus en psychotherapie. Vandaar uit is zij gegroeid en
geworden tot wie zij nu is en geeft bij diverse verenigingen cursussen.
Kopieën die worden uitgereikt: € 0,05 per kopie.
Woensdag van 20.00 tot ca. 22.30 uur
(let op 1 maal op maandag en 1 maal op donderdag )
2007 op: 10/10 - 24/10 - 14/11 - ma 19/11 - 12/12
2008 op: do. 10/01 - 23/01 - 06/02 - 20/02 - 05/03 - 19/03 - 02/04
16/04 - 23/04 - 14/05 (slot)
de cursus is van 14 tót 16 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 170,€ 215,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.

EPC – Waterland
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INTUÏTIEVE ONTWIKKELING – op herhaling
Onder leiding van Sonja van der Linden
Wanneer we op spiritueel gebied iets willen leren, dan volgen we een of meer
cursussen, workshops, bezoeken de Openbare avonden, enzovoort. We vergaren hiermee kennis, maar het blijft een kunst om die verworvenheden “te behouden”.
Vandaar deze cursus:
Intuïtieve Ontwikkeling op herhaling
Op welke wijze gaan we op een mooie manier onze spirituele kennis en inzicht
weer bij stellen:
Les 1: Kennismaking en foto van een overleden persoon meenemen
voor álle lessen geldt: neem altijd foto’s mee en niet alleen van overleden personen
Les 2: Karakterbeschrijving via de foto
Les 3: Spontane helderziende waarnemingen
Les 4: Anders kijken naar tekeningen
Les 5: Bespreken “wat willen we verder doen” en het stellen van vragen
Na deze cursus gaat ieder met een fijn en voldaan gevoel weer op pad, wetende: de kennis heb ik mij weer eigen gemaakt!
Uw cursusleidster: zie Intuïtieve ontwikkeling
Maandag: van 20.00 tot ca 22.15 uur
2007: 08/10 - 05/11 - 26/11
2008: 28/01 - 04/02 (slot)
de cursus is van 12 tot 14 personen
Meenemen schrijfmateriaal
kosten voor leden:
€ 60,kosten voor niet leden: € 105,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.

EPC – Waterland
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KABBALAH
Onder leiding van Gila Nieuwenhuizen
De Sefirot en de basisstructuur van de Levensboom
De Levensboom is één van de centrale symbolen van de Kabbalah. In deze
cursus bestuderen we onderdelen van de Boom die de Sefirot heten. Dit zijn
oerkrachten die ook op het niveau van de persoonlijkheid hun weergave hebben. Het zijn archetypen die diep binnen de psyche werkzaam zijn. Door middel van de theorie en met behulp van visualisatieoefeningen richt je je op de
Sefirot en op je eigen situatie zoals deze door de structuur van de Levensboom
weerspiegeld wordt. Je verkent en herstelt daardoor je eigen concrete, psychologische en spirituele situatie van het moment. De cursus is geschikt voor zo
wel beginners in de Kabbalah als voor diegenen die al eerder kennis hebben
opgedaan met deze traditie.
UW CURSUSLEIDSTER: Gila Nieuwenhuizen-Gerzon
Gila is Nederlands - Israëlisch. Ze is kabbalahdocente, geestelijk verzorgster en
hypnotherapeute. Ze heeft Kabbalah gestudeerd bij Z'ev ben Shimon Halevi en
werkt vanuit de Toledano lijn van de Kabbalah-traditie. Ze begeleid beginners
en gevorderden in deze universele lijn van de Kabbalah. Gedurende de bijeenkomsten worden klassieke Kabbalah-onderwerpen behandeld. Deze worden
doormiddel van meditatie verdiept. Innerlijk werk op het gebied van de ziel en
van de geest wordt aangemoedigd.
Meenemen: schrijfbenodigdheden
Zaterdag van 10.00 tot ca. 16.00 uur
les 1 en 2
29-09-2007
les 3 en 4
01-12
les 5 en 6
12-01-2008
les 7 en 8
08-03 (slot)
de cursus is van 12 tót 20 personen.

Zelf lunch mee nemen, koffie/thee verkrijgbaar tegen kleine
vergoeding
kosten voor leden:
€ 140,kosten voor niet leden:
€ 185,Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
EPC – Waterland
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MAAK JE EIGEN GODIN
Onder leiding van Anja Papendorp
Er zijn verschillende goden en godinnen waarin je kunt geloven, waaraan kunnen we bijvoorbeeld denken?
De Godin:
Aphrodite
Demeter
Sophia

van de Liefde
Gevoelens en emoties
van de Wijsheid

Brighid
Hestia
Uzume

van de Inspiratie
van Huis en Haard
van de Lach

Deze lijst kan tot vele tientallen aangevuld worden, we hebben immers allemaal wel een “idool” of iets waar we waarde aan hechten?
We beginnen als eerste met elkaar een goede energie maken om in te werken.
Dán gaat ieder individueel met speciale klei, (met jóuw intentie) een godin
maken. Je gaat aanvoelen wat de energie met jou én de klei doet, laat je gedachten gaan terwijl je met de klei bezig bent, geef je ideeën de vrije loop.
Ook gaat ieder een eigen altaar maken, neem daarvoor een kleedje mee van 40
x 40 cm, verder zijn alle materialen aanwezig. Laat je verder verrassen tijdens
deze drie fantastische avonden!
UW CURSUSLEIDSTER: Anja Papendorp
Anja werkt als Chakratherapeute / Egyptian healer en verzorgt als medium ook
openbare avonden. Heeft diverse cursussen op Paranormaal gebied gedaan en
is van EPC – Waterland zeker geen onbekende!
Benodigdheden: gemakkelijke kleding, we werken met klei
Stencils € 0,05 per kopie, dit in de les met de cursusleidster verrekenen
Vrijdag van 20.00 tot ca. 22.30 uur
2008: 07/03 - 21/03 - 04/04 (slot)
de cursus is tot 15 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 35,€ 80,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
EPC – Waterland
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MAGNETISEREN I
Onder leiding van Jan Kruiswijk
De cursus Paranormaal genezen I is vooral bedoeld voor mensen die zoeken en
behoefte hebben aan verduidelijking in eigen processen die met het geestelijk
genezen te maken hebben. Wanneer we spreken over “magnetiseren” hebben
we het over een van de oudste geneeskundige vorm die men kent. Er wordt
gebruik gemaakt van de natuurlijke krachten die in de mens aanwezig is, het
magnetiseren wordt zonder hulpmiddelen toegepast. De natuurlijke krachten
(kosmische energie) worden door middel van de handen overgebracht op de
medemens. Door eigen inzicht en zelfacceptatie ontstaat er een gezonde opbouw van positief bruikbare krachten welke wij in deze cursus specifiek voor
geestelijke genezingsprocessen leren aanwenden.
Uw cursusleider zie Magnetiseren II

Maandag van 20.00 tot ca. 22.15 uur
2007 op: 08/10 - 05/11 - 03/12
2008 op: 07/01 - 04/02 - 03/03 - 31/03 - 21/04 (slot)
de cursus is van 10 tót 12 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 95,€ 140,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
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MAGNETISEREN II
Onder leiding van Jan Kruiswijk
Deze cursus is bedoeld om dieper op de materie in te gaan, maar er zal zeker
ook terug worden gegrepen naar het lesmateriaal uit de eerste cursus. Er zal een
begin worden gemaakt met de relatie tussen geestelijk genezen, de chakra’s,
aura’s en de kleuren.

UW CURSUSLEIDER: Jan Kruiswijk
Als therapeut en Reiki Master, heb ik een goede opleiding genoten en hoop van
deze kennis veel door te mogen geven.
In de jaren dat ik met het magnetiseren mensen mag helpen, is er heel wat op
mijn pad gekomen en heb ik veel gezien en ervaren. Ik doe dit werk al geruime
tijd met liefde en een goede inzet, het is de weg die ik moet volgen: anderen te
helpen en vervolgens daar weer veel van te leren. Tot slot: ik ben of vervang
géén arts, maar zie het magnetiseren als een aanvullend stukje in samenwerking met de reguliere geneeswijze. Op die manier vervul ik een ondersteunende functie.

Maandag van 20.00 tot ca. 22.30 uur
2007 op: 15/10 - 12/11 - 10/12
2008 op: 14/01 - 11/02 - 10/03 - 14/04 - 19/05 (slot)
de cursus is van 10 tót 12 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 95,€ 140,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
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MANDALA TEKENEN
Onder leiding van Ank Goudriaan
Ontspannen, genieten, bewustwording, ontwikkelen van
creativiteit en zelfvertrouwen, zijn de voornaamste
elementen van deze “zelfhelende” tekenvorm.
Het Mandala tekenen is zo langzamerhand een van de bekende cursussen bij
EPC - Waterland geworden waarbij je de mogelijkheid krijgt om op een gezellige en ontspannen manier aan jezelf te werken. Het is een vorm van ontspannend tekenen en kleuren binnen de cirkel, de mandala; waarvoor je beslist niet
hoeft te kunnen tekenen. Elke les staat op zich en daarin wordt steeds een
nieuwe techniek aangereikt. Daarom is een keertje niet aanwezig kunnen zijn
ook geen probleem. Een enthousiaste groep cursisten vind je altijd op de
woensdagmorgen!
Na een korte ontspanning, gaan we heel spontaan aan de gang met lijn, vorm
en kleur n.a.v. een thema. Het gaat hierbij méér om het proces, om wat het jóu
doet, wat je ervaart; dan om het resultaat. Ook al staat men er iedere keer weer
versteld van, welk een mogelijkheden het mandala tekenen biedt en wat een
leuke en prachtige resultaten dit geeft. Het brengt het vertrouwen in de eigen
mogelijkheden weer terug. Ook het jezelf eindelijk eens echt kunnen ontspannen door het heerlijk rustgevende kleuren van je mandala, is een plus van deze
eenvoudige hobby. Het inkleuren is genieten en ’n soort meditatieve bezinning
tegelijk. Je komt er helemaal bij tot rust. Het middelpunt van de mandala symboliseert je eigen kern. Ontdek wat je verder in die magische cirkel met je
kleurpotloden kunt creëren. Maak kennis met diverse technieken en bepaal zelf
wat je ermee doet of ervan laat zien en met elkaar deelt. Luister naar wat in jou
leeft en wat dit jou te zeggen heeft; kom zo dichter bij jezelf en groei verder op
je pad.
Na deze cursus zijn er nog meer mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
via cursussen zoals: de Numerologische mandala, de Symboolkaarten en de
Chakra’s.
IEDEREEN kan weer meestromen met deze cursus voor iets gevorderden!
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UW CURSUSLEIDSTER: Ank Goudriaan
Na een aantal jaren ervaring bij het Nijverheidsonderwijs voor meisjes, heb ik
op “latere leeftijd” gelukkig het mandala tekenen ontdekt, als een manier om
mezelf weer verder te ontwikkelen. Daarom volgde ik de opleiding Genezend
Tekenen in Zutphen. Verder ben ik blij, dat de diverse cursussen die ik in verscheidene centra geef, mij heel veel voldoening schenken.
Benodigdheden:
 Passer (die je kunt vastzetten met een schroefje)
 Doorzichtige liniaal (minimaal 40 cm.)
 Zacht gum en puntenslijper
 Zacht “potloodgum” van Lyra / Pergamano / Faber Castell
 Doos záchte, goede kleurpotloden
 A4 en / of A3 tekenpapier (niet te glad)

woensdag: van 9.30 uur tot 12.30 uur
2007 op: 19/09 - 10/10 - 31/10 - 21/11 - 12/12
2008 op: 23/01 - 20/02 - 19/03 - 16/04 - 14/05 (slot)
de cursus is van 10 tot 12 personen
kosten voor leden:
€
kosten voor niet leden: €

120,165,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
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ORAKELEN in de breedste zin van het woord
Onder leiding van Peter den Haring
De term “orakel” wordt onder andere
gebruikt voor wijze raadgevingen.
Om goed te kunnen werken met orakels, is het belangrijk om je intuïtie aan het
werk te zetten.
Welke boeiende avonden gaan we tegemoet:
 de 1e avond met van álles over orakelverslaving, iets over hypnotherapie
en sjamanisme, gekoppeld aan “aura-schoonhouden, gronden en trance reizen, iets over “Obsessies, Plaaggeesten en Occulte lifters”
 de 2e avond zal behandeld worden: Numerologie, Domino- en dobbelstenen, het Streepjes en het Pandora orakel
 de 3e avond: Karmische astrologie
 de 4e avond: de I Tjing en de Symbolentekening
 de 5e avond: voorbeelden van Inwijdingsrituelen uit het verleden en nú en
(mogelijk) over magneten; uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van
vragen
UW CURSUSLEIDER - Peter den Haring
Peter is schrijver (onder andere “Het Domino orakel”), journalist en therapeut,
heeft een praktijk in Den Haag. Geeft lezingen, workshops en maakt aparte
kinderprogramma’s die vooral gericht zijn op magie, wonderlijke verhalen,
zingen en spelen.
woensdag: van 20.00 uur tot ca. 22.15 uur
2007 op: 17/10 - 31/10 - 14/11- 28/11 - 12/12 (slot)
de cursus is tot 14 personen
kosten voor leden:
€
kosten voor niet leden: €

75,120,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
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TAROT ALS SLEUTEL TOT INZICHT - I Grote Arcana
Onder leiding van Henny C. Kruiswijk - Monnik
Tarot I: Grote Arcana
In Tarot I en II werken we met het Rider-Waite Tarot met prachtige gedetailleerde afbeeldingen.
De 78 kaarten van de Tarot bevatten een zeer grote hoeveelheid verborgen
wijsheid en vrijwel iedere situatie die we mee kúnnen maken, vinden we in dit
spel terug. Ze geeft onder andere feilloos aan welke hindernissen óf blijde dingen, je op je pad kunt tegenkomen.
In Tarot I wordt een goede basis gelegd door het bestuderen en werken met de
22 kaarten van de Grote Arcana, we werken met onze intuïtie en de spirituele
werking van de symboliek, kleur en getal. Om de kaart goed te interpreteren is
een goede kennis van de symboliek noodzakelijk. Tarot geeft adviezen en
inzichten die “niet gezien” worden, het is een cursus voor diegenen die bereid
zijn hun intuïtie te gebruiken en dit verder willen ontwikkelen. De nadruk
wordt gelegd op het creatief bezig zijn met de kaarten zodat de betekenis ervan
in je verankert.
Wat kun je verwachten:
 uitleg van de symbolen van de 22 kaarten van de Grote Arcana
 uitvoerige informatie en de betekenis over de kaarten 0 – XXI
 diverse legvormen, oefeningen en verbanden tussen de kaarten
 summier maken we kennis met de kaarten van de Kleine Arcana (zie verder Tarot II)
 in Tarot I wordt een begin gemaakt met het maken van je eigen Tarotboek
 Tarot I en II wordt gescheiden gegeven en kan niet samen in één seizoen
worden gevolgd
Benodigdheden: Arthur Edward Waite Deck 7 x 11 cm, dit moet in les 1 worden meegenomen
 Schrijfbenodigdheden
 Kopieën die worden uitgereikt: € 0,05 per kopie
Uw cursusleidster: Henny C. Kruiswijk - Monnik ® MC
zie Tarot verdieping en verbreding

EPC – Waterland

24

cursussen 2007 - 08

Tarot I
Donderdag van 20.00 tot ca. 22.15 uur
2007 op: 20/09 - 11/10 - 08/11 - 29/11
2008 op: 03/01 - 31/01 - 28/02 - 20/03 (slot)
de cursus is tót 14 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 100,€ 145,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
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TAROT ALS SLEUTEL TOT INZICHT – II Kleine Arcana
Onder leiding van Henny C. Kruiswijk - Monnik
Tarot II: Kleine Arcana
Tarot II Kleine Arcana, voor hen die Tarot I hebben gevolgd óf op andere wijze met de kaarten van de Grote Arcana bekend zijn. We gaan aan het werk met
de 56 kaarten van de Kleine Arcana en door de kaarten te groeperen, ontdekken we:





wat de elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water voorstellen en wat vertellen ze
wat vertelt de Hofhouding: Schildknaap, Ridder, Koningin en Koning
wat is de betekenis van de Azen: Staven, Pentagrammen, Zwaarden en
Bokalen
hoe “lezen” we de kaarten van de Kleine Arcana samen met de Grote Arcana enzovoort

In deze cursus werken we met de Grote én de Kleine Arcana door elkaar. We
besteden ruim aandacht aan de symboliek van de kaarten uit de Kleine Arcana,
en net als in Tarot I gaan we door met het leggen van de kaart: individueel én
klassikaal. Na deze cursus(sen) ben je in staat een eenvoudige legging voor een
ander te doen. Aan het eind van de cursus heb je je eigen Tarotboek afgerond.
Benodigdheden: zie Tarot I
Uw cursusleidster: Henny C. Kruiswijk - Monnik ® MC
zie Tarot verdieping en verbreding

Tarot II
Donderdag van 20.00 tot ca. 22.15 uur
2007 op: 27/09 – 18/10 – 15/11 – 13/12
2008 op: 17/01 – 07/02 – 06/03 – 27/03 (slot)
de cursus is tót 14 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 100,€ 145,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
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TAROT VERDIEPING EN VERBREDING
Onder leiding van Henny C. Kruiswijk - Monnik
Tarot, het blijft een spiegel voor de ziel…..
U kunt deze cursus volgen als u Tarot I en II heeft gevolgd of op een andere
wijze met de kaarten bekend zijn.
Net als Tarot I en II is er een theoretisch en een (groot!) praktisch gedeelte.
Ook nu – noem het een herhaling- en uitbreiding cursus – zal er aandacht worden besteed aan je eigen gevoel bij de kaarten waardoor je je intuïtie verder
kunt vergroten. Werken met de Tarotkaarten wordt steeds populairder maar
vraagt van de cursist zelfwerkzaamheid om tot goede resultaten te komen. We
werken in de les met de kaarten van het Rider Waite Tarot.
Niet alle onderwerpen worden hier vermeld, maar in deze verdiepingscursus
kun je bijvoorbeeld verwachten:
 op verzoek worden kaarten uit vorige lessen herhaald en besproken
 nieuwe legpatronen en: hoe kunnen we meer inhoud geven aan de duidingen
 we gaan dieper in op de Hofhouding
 besteden aandacht aan de Azen van het spel
 de Podiumkaarten
 Tarot en sprookjes
 een nieuwe kijk op kleur in de kaarten
 voor de rest: laat je verrassen!
Ik hoop met deze cursus tegemoet te komen aan de vraag om de “weggezakte
kennis van Tarot weer op te halen”, maar daarnaast gaan we ook werken met
diverse nieuwe onderwerpen en gaan geen uitdaging uit de weg met de Tarot.
UW CURSUSLEIDSTER: Henny C. Kruiswijk - Monnik ® MC
Henny is gespecialiseerd in alles wat met Tarot te maken heeft en houdt zich
daar rondom de vijfendertig jaar mee bezig. Volgde diverse cursussen op paranormaal gebied, waaronder als een van de belangrijkste opleidingen, de 3jarige beroepsopleiding tot Tarotist bij de School voor Universele Wijsheid
waarbij ze ook het Master Classification behaalde. Integraal onderdeel van
deze opleiding was het bestuderen van de Astrologie, Kosmologie, Filosofie,
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Kabbala, Kleuren - en elementenleer, Numerologie, het therapeutisch werken
met Tarot, enz.
 Meenemen schrijfbenodigdheden
 Kopieën die in de les uitgereikt worden: € 0,05 per A4
Tarot verdieping en verbreding
Donderdag van 20.00 tot ca. 22.15 uur
2007 op: 04/10 - 01/11 - 06/12
2008 op: 24/01 - 14/02 - 13/03 (slot)
de cursus is tót 12 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 75,€ 120,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
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WERKEN MET EDELSTENEN - Praktijkgericht
Onder leiding van Sietske Brander
Onze voorouders waren zich al heel goed bewust van de kracht van kristallen
en edelstenen.
Hun schoonheid, prachtige kleuren en vormen hebben altijd al de aandacht
getrokken, maar hun waarde gaat veel verder dan het uiterlijk. Al duizenden
jaren worden de helende eigenschappen van kristallen erkend en toegepast.
Er zijn oneindig veel mogelijkheden om met de kristallen en edelstenen te
werken.
Tijdens deze cursus komt o.a. het volgende aan de orde:







diverse onderwerpen die met de Kristallen / Edelstenen te maken hebben,
bijvoorbeeld: Kiezen-, Reinigen-, Opladen van Kristallen / Edelstenen.
Mediteren met Kristallen / Edelstenen
Chakra behandeling met Kristallen / Edelstenen
Orgaan behandeling met Kristallen / Edelstenen
Lichaam, Hoofd en Gezichtsmassage met Kristallen / Edelstenen
Bergkristal, diverse mogelijkheden om bergkristal te gebruiken.

Note: Alle behandelingen, massages en leggingen vinden geheel gekleed
plaats.
De behandelingen, massages en leggingen gaan zeer goed samen met de reguliere geneeskunst maar vormen geen vervanging hiervan. Ook kunnen de behandelingen, massages en leggingen goed naast andere alternatieve therapieën
toegepast worden.
Neem naast je goede humeur mee: een warme trui, een flinke handdoek/ slaapzak of matje, pen en papier, warme sokken of sloffen.
TIP: 'laagjes' kleding is aanbevolen i.v.m. verschillen in lichaamstemperatuur
tijdens de workshop.
UW CURSUSLEIDSTER: Sietske Brander
Sietske woont in Wormerveer en is ongeveer tien jaar geleden “zomaar” in
aanraking gekomen onder andere met Kristallen en edelstenen, Bachbloesem,
Yoga, Meditatie enz. Het was haar wens om ook anderen kennis te laten maken
EPC – Waterland
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met deze mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Tijdens deze
cursusavonden ervaar je vooral in praktijk de werking en de schittering van de
kristallen en edelstenen. Iedere cursist ontvangt een “cursusboekje” wat als
ruggesteun te gebruiken is ná de cursus.
Vrijdag van: 19.30 tot ca.22.30 uur
2007: 26/10 - 23/11 - 14/12
2008: 18/01 (slot)
de cursus is tot 12 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 60.€ 105.-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
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WERKEN MET ENGELEN EN LICHTGIDSEN
Onder leiding van Theresia Rook - Swillens
Engelen als Levensbegeleiders
Engelen zichtbaar en onzichtbaar. Waarom krijgt niet iedereen zijn persoonlijke engel te zien, wordt er vaak gevraagd. Engelen zijn vormloos. Engelen laten
zich meestal zien in waarschuwende situaties of traumatische situaties. In zo'n
geval neemt de engel een vorm aan die voor ons mensen het minst bedreigend
is, en juist veilig is. Tevens straalt er zoveel kracht en liefde uit de engel dat je
haast geneigd bent om met de engel mee te willen gaan.
In deze acht avonden wordt kennisgemaakt met acht engelen, per avond zal er
met één engel “gewerkt” worden. Enkele namen van (de meest) bekende aartsengelen zijn:
Gabriël,
Valeoël
Rafaël,
Uriël,

kracht
troost
genezing
licht

Zadkiël,
Michaël,
Jophiël,
Aquariël,

barmhartigheid
macht
wijsheid
duidelijkheid

De thema's die tijdens deze 8 avonden aan bod komen zijn:
 de herkenning van de engelenenergie
 hoe kunnen we de engelen uitnodigen
 hoe kunnen wij ons leven helen met behulp van de engelen
 hoe kunnen engelen ons helpen te ontwikkelen
 vertrouwen op de liefhebbende hulp van engelen en aartsengelen
 vertrouwen dat de liefdevolle krachten van engelen je leven positief kunnen beïnvloeden
Tijdens deze cursus is er volop gelegenheid om vragen te stellen en om samen
tot energierijke ervaring(en) te komen. Goede wil en een innerlijke glimlach is
alles wat je nodig hebt voor deze cursus.
Theresia zorgt voor alle materialen.
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UW CURSUSLEIDSTER: Theresia Rook - Swillens
Sinds mijn kindzijn heb ik ervaringen heb gehad met engelen. Vanaf 1996 ben
ik beroepsmatig mij meer gaan bezighouden met deze energie. Dat monde uit
in boodschappen die ik door mag geven vanuit deze energie, maar ook het
'lesgeven' aan mensen. Ik schrijf bewust 'lesgeven' tussen haakjes, omdat het de
engelen zelf zijn die deze dagen/avonden begeleiden. Dat zul je deze avonden
ook gaan meemaken, want de meditaties die er op deze engelencursus gesproken worden, zijn niet allemaal van te voren op papier geschreven, maar worden
door de engelen precies voor jou als cursist aangereikt. Ik spreek ze als medium uit naar jou als cursist.
Iedere 'les' komt er een nieuwe ondersteuning naar boven. Een stukje wijsheid
en daardoor extra kracht. De persoonlijke boodschappen die de engelen deze
avond doorgeven zullen je inspireren op je verdere levenspad.
Benodigdheden: schrijfmateriaal
Maandag van 20.00 tot ca- 22.15 uur
2007 op: 01/10 - 29/10 - 19/11 - 03/12
2008 op: 21/01 - 18//02 - 17/03 - 21/04 (slot)
de cursus is vanaf 12 personen
kosten voor leden:
kosten voor niet leden:

€ 105,€ 150,-

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Bij annulering geldt punt 2 van het hoofdstuk inschrijving op blz. 34.
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GAAT VERHUIZEN
Beste leden,
na bijna vijftien jaar onze Openbare avonden, lezingen, workshops, cursussen
en de Paranormale Ontmoetingsdag in het Molenhuis gehouden te hebben,
starten wij op

ZONDAG 02 SEPTEMBER 2007
(aanvang 11.00 uur)
met onze Paranormale Ontmoetingsdag
in onze prachtige nieuwe locatie:
HET ANKER
Kamperfoelieweg 226
1032 HW Amsterdam Noord
Reden hiervan is dat het Molenhuis over is gegaan in handen van de Deelraad
Amsterdam Noord die hier vanaf september alleen buurtgerichte activiteiten
in wil hebben.
De bereikbaarheid is perfect en alle bussen stoppen op enkele minuten lopen
vanaf ons nieuwe onderkomen, 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 en 92 stoppen bijna vóór het Anker
bus: 37 – 35
stopt voor de Gamma
Wij starten in onze nieuwe locatie op zondag 02 september a.s. met onze Paranormale Ontmoetingsdag en zullen alles in het werk stellen dat onze activiteiten weer net zo sfeervol en gezellig zijn zoals u dat van ons gewend bent!
Bestuur EPC – Waterland
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INSCHRIJVING
Door invulling, ondertekening en toezending van het inschrijfformulier aan het
EPC - Waterland, verbindt de cursist zich met de voorwaarden aan de cursus(sen)
die in het cursusboekje vermeld staan.
1.

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.

2.

Teneinde van deelname verzekerd te zijn, dient u het verschuldigde bedrag over te
maken voor aanvang van de cursus. U kunt per kas aan de penningmeester betalen
of dit overmaken op onze rekening, te weten:
Postbanknr.:
4071976
t.n.v. EPC - Waterland
ING Bank:
66.19.47.327
t.n.v. EPC - Waterland
Paltrok 42, 1035 AG Amsterdam.
Indien uw betaling niet op tijd binnen is, vervalt uw deelname en wordt uw plaats
aan een andere inschrijver(ster) toebedeeld. Wilt u bij betaling a.u.b. duidelijk
vermelden om welke cursus(sen) het gaat, dit bespaart de penningmeester heel wat
uitzoekwerk.

3.

Mogelijke afwijkingen van het hierboven gestelde in overleg met de penningmeester.
4. Bij een cursusbezoek van minder dan 70% deelt het EPC geen ´Bewijs van deelname´ uit.
5. De cursussen vinden dan pas doorgang bij voldoende deelname.
6. ZONDER TEGENBERICHT GAAN ALLE CURSUSSEN DOOR.
• Indien een cursus niet doorgaat dan krijgt u daar circa één week van tevoren
bericht over.
• Bij vrijwillige opzegging van een cursus is geen restitutie mogelijk.
• Wanneer u schriftelijk bericht van EPC - Waterland ontvangt dat u definitief
bij de door u gekozen cursus geplaatst bent, is er een acceptgiro ingesloten,
waarmee u het verschuldigde bedrag aan ons kunt overmaken.
• U ontvangt hierna géén herinnering meer voor het starten van uw cursus; noteer de data in uw agenda!
• Het verschuldigde bedrag dient 14 dagen voor aanvang van de cursus, in
ons bezit te zijn.
• Ook kunt u zelf het bedrag overmaken, let u hierbij op de betaling - voorschriften.
Wijzigingen voorbehouden. Veel plezier met uw cursus(sen)
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