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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.:
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

Partners/Huisgenoot van leden
Per jaar
€ 23,50

Eenmalig inschrijfgeld: € 3,Gironummer: ·IBAN NL92INGBOOO4071976

Alle vragen over prijzen of kosten deponeren bij de penningmeester

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

Workshops:

BLZ:

EFT (Emotional Freedom Techniques)
Healing en Inzicht

7
11

Aanvullende informatie over belangrijke onderwerpen:
Paranormale ontmoetingsavond
Lezing Amma en haar reis naar India
Ledenvergadering
Paranormale avond met leden/cursisten
Allerzielen
Kerstvoorwerpen, geen kerstviering
Kerstavond
En verder álle Openbare avonden
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VAN DE VOORZITTER……

Beste leden en belangstellenden,
Zoals u weet is er een heel nieuw bestuur gevormd en daar past ook een nieuw
lay-out bij. We hebben de cursus en informatieboekje in een nieuw jasje gestoken.
Tevens is er een algemene ledenvergadering uitgeschreven, daar wij als bestuur net beginnen moeten er nog bepaalde zaken geregeld worden, zoals b.v.
het samenstellen van de kascommissie, misschien zelfs een werkgroep als men
daarin geïnteresseerd is, want uw hulp en meedenken is te allen tijde welkom.
Zijn er opmerkingen of suggesties aarzel niet en laat het ons weten. Om het
iedereen naar de zin te maken is lastig, maar het proberen waard.
Het bestuur heeft een hectische tijd achter de rug. Vele zaken moesten nog
worden afgehandeld, cursussen samengesteld etc., maar eindelijk komt er
schot in en zijn we met de afronding bezig. Nu pas weten wij, wat het oude
bestuur allemaal voor het EPC-Waterland heeft betekend.
In navolging daarvan willen wij u minimaal hetzelfde bieden. De openbare
avonden zijn gevarieerd en zeker de moeite waard om te bezoeken.
Uit naam van het gehele bestuur bedanken wij u voor uw steun en geduld en
hopen dat u het komend seizoen zult genieten van de openbare avonden, cursussen en workshops die wij u aanbieden.
Ook al is de zomer alweer op zijn retour, toch wens ik u allen nog een fijne
zomer zolang deze nog duurt!

Netty Koele-Lieuwen
Voorzitter EPC-Waterland
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VAN DE PENNINGMEESTER…..

Lieve mensen,

Nu zit ik achter de PC te bedenken wat ik u ga vertellen.
Aankomend seizoen wordt mijn eerste seizoen als penningmeester.
Dat in een tijd van crisis, hoge werkloosheid en in een regeringstijd waar de
financiële zorg voor de medemens op een laag pitje staat.
Toch hebben we elkaar, en wij kunnen als leden gezamenlijk een steentje bijdragen aan het voortbestaan van EPC. Dat maakt mij blij en verheugd.
Ik hoop u erg graag te zien in het nieuwe seizoen.
Zoals al in het cursusboekje vermeldt staat kunt u contact met mij opnemen als
het gaat over zaken die mijn functie als penningmeester aangaan.
Ook wij trachten de kosten zo laag mogelijk te houden. We staan altijd open
voor suggesties.

Lieve groet
Els Boon
Penningmeester EPC-Waterland
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Woensdag 04 september bent u welkom op onze
PARANORMALE ONTMOETINGSAVOND

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!






Alleen déze avond: GRATIS CONSULT 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

 zie onze boekjes met het nieuwe cursus aanbod seizoen 2013 – 2014
 onze nieuwe workshops in de 2e helft van 2013
 bijvoorbeeld: EFT (Emotional Freedom Techniques), Healing en Inzicht

Waar? In het Anker, Kamperfoelieweg 226, 1032 HW Amsterdam-N
Aanvang 20.00 uur, de deur is vanaf 19.30 geopend
Entree leden: € 2,50 - Niet-leden € 6,00
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 het medium.

EPC – Waterland
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EFT ( Emotional Freedom Techniques) - Workshop
Onder leiding van Mary van Dijk
Zaterdag 28 september van 10.00 tot 12.30 uur
Een universeel hulpmiddel voor genezing

”de oorzaak van alle negatieve emoties is een
ontregeling in het energiesysteem van het lichaam”
Wat is EFT eigenlijk?
Emotional Freedom Techniques (EFT) is een therapie-methode die is gebaseerd op het wegnemen van verstoringen in het energiesysteem van het lichaam.
EFT vermindert op dramatische wijze de ergste pijn van traumatische herinneringen, verdriet, boosheid, fobieën en bijna elke emotionele aandoening die je
kunt opnoemen. Verder werkt het gewoonlijk snel, langdurig en relatief mild.
Het werkt vaak ook waar niets anders helpt.
EFT is gebaseerd op de ontdekking dat onevenwichtigheid in het energiesysteem van het lichaam diepgaande gevolgen heeft voor het persoonlijk functioneren. Door deze onbalans te corrigeren, vindt vaak heel snelle genezing
plaats.
Deze correctie wordt gedaan door op bepaalde plekken op het lichaam te
kloppen. De meeste problemen verdwijnen in een paar minuten!

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Deelname: 6 tót 20 personen
Kosten leden:·
€ 25.Kosten niet leden:
€ 65.Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5.- administratiekosten
berekend na deze datum géén restitutie.
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OPENBARE AVONDEN/ WORKSHOPS/ LEZINGEN 2de helft van 2013
wo 04-09

Paranormale ontmoetingsavond blz. 6

Bestuur

wo 11-09

Psycho./waarn. Foto’s/voorw.

Leo Roodveldt

wo 18-09

Waarn. via zelfgesch. Kaartjes en kaarsen

Ben Paus*

wo 25-09

Foto’s overledenen

Tine de Ruiter

za 28 -09

WS: EFT blz. 8

Mary van Dijk

wo 02-10

Amma en haar reis naar India blz. 10

*
Martine Clausen

za 05-10 WS: Healing en Inzicht les 1, blz.11

Ellen Hirschman

wo 09-10 Waarn. foto’s/voorw. + een afsluiting met
Ton Bons
een bloemenseance(Ton neemt zelf bloemen mee)

wo 16-10 Ledenvergadering, blz. 11

Bestuur

wo 23-10 Waarn. via tekening + boodschap
Lilian maakt de tekening zelf

Lilian
Klaassen

wo 30-10 Healingavond met cosmic & flower remedie Mannie
Hoogendorp

EPC – Waterland
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za 02-11 WS: Healing en Inzicht les 2, blz. 11

Ellen Hirschman

wo 06-11 Waarn. foto’s/voorwerpen, blz.13

Edith van Maren
Pascal Budel

wo 13-11 Allerzielen waarn. Witte kaars in
Netty Koele
standaard en een foto van een overledene, blz. 14
wo 20-11 Waarn. via zelfgemaakte schilderijen

Joost Krab

wo 27-11 Bloemenseance

Roos Bos

wo 04-12 Vorige levens + boodschap

Marja Huybens

wo 11-12 Waarn. via Kerstvoorwerpen, blz.14

Greet Vermeulen

wo 18-12 Kaartje met tekst met waarn., blz.14

Maria Hennessy

*aangepaste entree prijs leden € 3,00 en niet leden € 6,50
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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AMMA EN HAAR REIS NAAR INDIA ……….
Deze maand komt Amma naar Nederland… Welke interessante lezing, wordt
ons hier verteld?
Onder leiding van Martine Clausen
Woensdag 02 oktober 2013
‘Waar liefde is, is geen inspanning’
Amma omhelst talloze mensen
Wie is deze kleine Indiase vrouw die sinds 1987 de wereld over reist om
haar boodschap van liefde en mededogen te verspreiden? Hoe houdt zij
het al 39 jaar vol om dag in dag uit uren achtereen mensen te omhelzen, te
luisteren naar hun zorgen en hen te troosten? Moeder, manager en vooral
liefdevol mens.
Door Martine Clausen
Wie is Amma?
Eén van de meest toegewijde en zichzelf opofferende mensen van deze tijd is
Mata Amritanandamayi Devi, beter bekend als Amma. Met haar oneindige
liefdevolle dienstbaarheid en de vele liefdadigheidsprojecten is zij een inspirerend voorbeeld voor duizenden mensen over de hele wereld. Amma wordt
volgens de Hindoeistische traditie gezien als een Mahatma: Iemand die voorbij
fysieke en psychisch lijden is en geen onderscheid meer tussen zichzelf en de
rest van de schepping ervaart.
Een klein stukje uitgelicht uit een prachtige lezing, wilt u meer van deze bijzondere dame te weten komen, kom dan naar deze avond, trachten wij ook
niet na te streven liefde te verspreiden?
Hoop dat veel leden en belangstellenden naar deze avond zullen komen!
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HEALING EN INZICHT- Workshop
Onder leiding van Ellen Hirschman
Zaterdag 05 oktober en zaterdag 02 november van 10.30 tot 13.00 uur
Met Healing bedoel ik het geven van energie zodat die energie aan het werk
kan gaan waar het nodig is, ik maak gebruik van kristallen tijdens de Healing
door ze op het lichaam te leggen en ik werk samen met de Engelen, Meesters,
Eenhoorns, kristal wezens, sterren en galactische wezens, en gidsen. Zodra ik
mij met iemand verbind krijg ik door wat er nodig is voor die persoon
In deze workshop wil ik mensen kennis laten maken met deze manier van
werken.
-Een goed begin van de dag, met een oefening en visualisatie voor
het openstellen en beschermen van jezelf
-Een kaart trekken voor een Engelen reading.
-Wat doet men tijdens een Healing consult.
-Het intuïtief uitzoeken van Kristallen om mee te werken, hoe
voelt dit.
-Wat is een energie Healing en hoe voelt deze energie, uitleg
en zelf voelen.
-Hoe je kunt werken met de Engelen en Meesters.
-Eventuele vragen beantwoorden over wat we gedaan hebben.
-Afsluiting van de ochtend met een visualisatie oefening.
Mijn programma voor de workshop staat nooit vast omdat ervaring mij heeft
geleerd, dat het heel anders kan lopen, ik geef de regie altijd uit handen en
volg mijn Engelen en gidsen.

Voor deelname een inschrijfformulier invullen en inleveren.
Deelname: 6 tót 20 personen
Kosten leden:
€ 25.Kosten niet leden:
€ 65.Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang, wordt € 5.- administratiekosten
berekend na deze datum géén restitutie.
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LEDENVERGADERING
Op woensdag 16 oktober 2013 vindt en tussentijdse 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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WAARNEMINGEN AAN DE HAND VAN FOTO’S/VOORWERPEN
Onder leiding van Edith van Maren en Pascal Budel
Woensdag 06 november

Edith en Pascal hebben bij het EPC-Waterland diverse cursussen doorlopen
Zij hebben aangegeven iets meer met hun kennis en gave te willen doen.
Wij als vereniging willen hen graag een kans geven zich verder te ontplooien.
Daarom deze speciale avond met twee Mediums in dop.
Zij nemen ieder een halve avond voor hun rekening. Kom naar deze bijzondere avond en geef uw steun en liefde aan deze twee mensen.
Het is belangrijk voor een ieder, dat men de kans krijgt dit werk te mogen
uitdragen. Je hoort zo vaak dit medium is slecht en deze is fantastisch, nee
“Goed en Slecht” bestaat niet maar “Sterk en minder Sterk” is beter op zijn
plaats.

ALLERZIELEN
Onderleiding van Netty Koele
Woensdag 13 november
Deze avond wordt verzorgd door Netty Koele. Zij is al veel jaren lid
en nu ook voorzitter bij de vereniging. Haar werk als medium draagt
zij uit in diverse disciplines. Deze avond werkt Netty met WITTE
KAARSEN en daarbij legt u een foto van een overledene neer.
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!
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WAARNEMINGEN AAN DE HAND VAN KERSTVOORWERPEN
Onder leiding van Greet Vermeulen
Woensdag 11 december

Dit wordt een ongebruikelijke avond wel waarnemingen van Kerstvoorwerpen, maar geen kerstavond. Greet was al geboekt voor de bestuurswisseling,
Deze bleek een week te vroeg voor de kerstavond, jammer maar het is zoals
het is.
Ondanks deze vergissing zal Greet de avond verzorgen via kerstvoorwerpen.
Op haar welbekende manier zal daar een prachtige avond van maken.
Door de wijsheden, die wij om net die stap verder kunnen zetten meekrijgen
Geen kerstviering, maar wel een hele bijzondere avond.

WAARNEMINGEN AAN DE HAND VAN KAARTJES
Onder leiding van Maria Hennessy
Woensdag 18 december

Maria zal deze sfeervolle kerstavond verzorgen aan de
hand van speciale “ Kaartjes met een tekst.” Deze
kaartjes brengt Maria zelf mee. U mag een kaartje uitzoeken en neerleggen op de tafel, aan de hand daarvan
zal Maria u een liefdevolle boodschap meegeven
Dat wil zeggen: je hoeft deze avond géén foto of voorwerp mee te nemen.
Deze mooie avond is in kerstsfeer, mooi 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
EPC – Waterland
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Ontmoetingscentrum Albatros
Albatrospad 68
1021 TR Amsterdam-Noord

Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Vanaf centraal station stadsbus 33 richting Nieuwendam Noord, uitstaphalte
Johan van Hasseltweg.
Bereikbaarheid per auto
Vanaf 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 gearriveerd.
Op de hoek Meeuwenlaan – Albatrospad staan 3 woontorens in de 1e toren
naast de tandartsen praktijk vindt u de ingang naar onze cursus/workshop
ruimte. Dit is gelegen op de 1e etage, lift aanwezig.

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 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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