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      Nieuwsbrief   Maart 2012 

 
Beste spirituele vrienden, 
Wat hebben we genoten van het openingsfeest van De Cirkel 
Amersfoort. Het was een waar feest om zo veel bekende en ook 

onbekende gezichten te zien. De Cirkel Amersfoort is nu twee maanden 
van start en wij zijn enorm blij met de belangstelling waarop de avonden 

bezocht worden. 18 maart is er weer een gezellige en informatieve 
“onkruidbeurs”. De organisatie heeft een aantal vrijkaarten beschikbaar 
gesteld. Stuur een berichtje naar arristara@live.nl als je belangstelling 

hebt. Er worden maximaal 6 kaarten beschikbaar gesteld. 
 

Er komt nog een feestje aan!!!  
De Tara – Boeddha winkel bestaat 23 maart 10 jaar! 

Hou voor de feestelijke activiteiten de website in de gaten of vraag de 
gratis nieuwsbrief aan via www.tara-boeddha.nl 
 

 
 

Zaterdag 10 maart      
 Spirituele middag bij Tara – Boeddha winkel 

 

Arristara organiseert om de twee maanden een spirituele middag bij de 
Tara - Boeddha winkel in de Krommestraat 16 te Amersfoort.  

Zaterdag 10 maart staat de 4e vloer tussen 12:00 – 17:00 uur weer open 
voor belangstellenden. Wij zijn er voor jou om te helpen met vragen 

over jouw persoonlijke levensituatie; 

Ria Groothuijse  - Helderziende waarnemingen 

Eduard de Haan   - Bijenwaskaarten        

Monique van Eijden  - Aurahealing    
John Hagen   - Tarotkaarten 

 
      
U bent van harte welkom om de unieke sfeer in de winkel te proeven. 

De koffie en thee staat dan voor u klaar! 
  

*) Een consult kost € 10,00 en duurt ongeveer een half uur. 
 

 

 

 

 

mailto:arristara@live.nl
http://www.tara-boeddha.nl/
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kunst om te dragen 
Dit voorjaar introduceert Marie Christine Creations                      

haar nieuwste creatie: 
 

 
Deze nieuwe collectie bestaat uit gebreide kragen van     

uiteenlopende garens en zijn versierd met 
verschillende soorten materialen. Ook zijn er kragen 

die door hun eenvoud opvallen.  Ze zijn met de hand 
gemaakt.  
Het is een losse kraag die altijd past, omdat het boord 

rekbaar is. Hij is op verschillende manieren te 
dragen……. Je kunt ermee “spelen”. Wanneer je de 

kraag draagt word je omringd door vrolijkheid. Net 
als in haar andere creaties zit in de kunstkraag een 
gedichtje verborgen. Bijpassende polsbandjes zijn 

verkrijgbaar.  
 

Marie Christine exposeert dit voorjaar naast de kragen ook sieraden, 
tassen en muur-idylles (assemblages) in:  
Muurhuizen 99 te Amersfoort  

Van 13.00 uur-17.00 uur  
Op de zondagen 18 maart, 15 april en 20 mei 2012  

 
Over Marie Christine Creations:  
Marie Christine ten Doesschate heeft onder andere geëxposeerd in de 

Bijenkorf, op de Fashion And Beautybeurs in de RAI, het AMC en de 
Beurs van Berlage. Sinds 2009 heeft zij in Amersfoort haar eigen 

expositieruimte. Marie Christine Creations is aangesloten bij de 
KunstKijkRoute in Amersfoort.  
Voor meer informatie over haar werk en andere exposities in 2012 kunt 

u terecht op: www.mariechristinecreations.nl  www.kunstkijkroute.nl  
www.kunstinamersfoort.nl 

 

 
Geloof in het leven! 
 
Als je nooit omhoog kijkt, niet je oog naar boven richt, 

zal je nooit de zon zien met haar stralenkrans van licht. 
Als je niet omlaag kijkt, naar de grond waar op je staat, 

zul je nooit de steen zien die jou pijnlijk vallen laat. 
 
Als je nooit vooruit kijkt, niet het onbekende ziet, 

grijp je naast de kansen die de toekomst biedt. 
Als je niet terugkijkt naar de sporen die je maakt, 

zal je nooit de mens zien die steeds meer op afstand raakt. 
 

Welke weg je inslaat, welke richting je ook kiest, 
altijd blijft er iets over dat je uit het oog verliest. 
Welke weg is beter, welke richting is verkeerd? 

nooit zal je het weten, als je niets doet of probeert. 
         Marga 

 

 

De Kunstkraag 

 

http://www.mariechristinecreations.nl/
http://www.kunstkijkroute.nl/
http://www.kunstinamersfoort.nl/
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De Cirkel Amersfoort         
     Maart  2012 

      
     01/03 - geleide meditatie.       Locatie: QI
     15/03 – spirituele bewustwording.  

     Zin en onzin leren onderscheiden. Wat te
     doen met een Ouija bord, glaasje draaien, 

     pendelen, wichelroede, zwarte magie,  
     afschermen en afsluiten.      Locatie: QI
     29/03 - medium avond:  Ria Groothuijse:

     helderziende waarnemingen adhv foto’s
     en voorwerpen.     

Locatie: Koningin Wilhelminaschool. 
        
 April 2012  

 
12/04 - geleide meditatie.      Locatie: QI 

     19/04 - spiritueel bewustwording.  
     Healing – Magnetiseren bij mensen, dieren 

     en planten. Kan ik dat ook?      Locatie: QI
       
De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op de donderdag-

avond bij QI – Amsterdamseweg 43A,  3812 RP  Amersfoort (parkeren 
naast de Kwantum).  

De Mediumavonden worden gehouden bij de Koningin Wilhelminaschool, 
Stevinstraat 2,  3817 WG  Amersfoort. 
 

Aanvang:  20:00 – 22:00 uur. Welkom vanaf 19:30 uur. 
Pauze:  21:00 uur, inclusief koffie en thee. 

Entree:  € 5,00 voor vrienden van De Cirkel Amersfoort  
en € 8,00 voor incidentele bezoekers. 
 

Wil je ook vrienden worden van De Cirkel Amersfoort? Kijk voor meer 
informatie op www.decirkelamersfoort.nl of stuur een e mail naar;  

      decirkelamersfoort@gmail.com 

 
 
 
          
 

         Geloof in jezelf 
         Zorg voor jezelf  

               Geloof in het leven 
           Geef liefde en ontvang        
Wat je geeft zul je dubbel terug krijgen 

       Wat je krijgt geeft je kracht 
Zo creëren we een wereld vol liefde!! 

 
     Heidi van Ballegooij 
 

 
 

     

 

 

http://www.decirkelamersfoort.nl/
mailto:decirkelamersfoort@gmail.com
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Tarot workshop 

Je bent zelf in het bezit van de Rider – Waite 
Tarotkaarten en  trekt dan geregeld een kaart voor je 

zelf of voor iemand anders. Bij de Tarotkaarten hoort 
ook een boekje met de uitleg van de kaarten. Men kan 
de theorie wel leren van uit een boekje, maar bij de 

meeste mensen gaat dat niet zo eenvoudig. 

Arristara biedt je de mogelijkheid om wat meer te leren 
begrijpen van de Tarotkaarten door het volgen van 

Tarot workshops en bestaan uit 5 avonden en worden 
in huiselijke kring georganiseerd. 

In de Tarot workshop “Tarot voor beginners” worden de Grote - en 

Kleine Arcana uitgelegd. Natuurlijk gaan we ook aan de slag door het 
maken van verschillende legpatronen, dat is de beste manier om de 
Tarotkaarten te leren kennen en herkennen.  

Op woensdag 14 maart gaat er weer een Tarotworkshop van start!  

Wanneer je belangstelling hebt om een tarotworkshop te volgen of voor 
een tarotconsult kijk voor meer informatie op www.arristara.nl of bel met     
06 43489113 

 
 

 
 

Nieuw - Sacred Sites Tarot – Nieuw  

Vanaf het begin der tijden zijn er over de gehele wereld bijzondere 
plaatsen geweest, waar de relatie met god(heden) en de energieën van 

onverklaarbare mysteriën voelbaar is, zowel in de ongerepte natuur als 
in de door mensen gebouwde omgeving. 

       www.schors.nl 

 

Formaat: 6,6 x 12 cm | Uitvoering: 

Kaartspel  
Pagina's: 78 kaarten (full-colour) | 
ISBN: 9789063789800  

Prijs: € 19,50 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

http://www.arristara.nl/
http://www.schors.nl/
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Workshops aardewerk beschilderen…. door José Kornegoor. 

 

Workshop Kinderborden beschilderen. 
 
Deze creatieve workshop is zeer succesvol voor  

bijvoorbeeld een kinderfeestje. De kinderen  
vinden het leuk om samen bezig te zijn en  

uiteindelijk een blijvend aandenken te hebben  
aan hun feestje! 
 

De workshop wordt bij u thuis gegeven, 1 tafel  
genoeg stoelen en een plastic tafellaken is het 

enige wat U nodig heeft. 
 
De workshop is geschikt voor kinderen vanaf 7  

jaar. Het minimum aantal kinderen is 6. 
 

Nadat de kinderen de borden hebben beschilderd, 
neemt José ze mee naar huis. Zij bakt de borden 

in een speciale oven op 810 graden. Na 1 week  
kunt u de borden bij haar afhalen, of brengt ze bij u thuis. 
 

De kosten zijn 6 euro per kind en deze kosten dienen vooraf te worden 
verrekend. 
 

Workshop aardewerk beschilderen voor volwassenen. 
 
Deze creatieve workshop is speciaal voor volwassenen 
die iets persoonlijk willen maken voor zichzelf of als 
cadeau voor vrienden, familie of kleinkinderen. 
 
Er bestaat een mogelijk om een klein of groot bord, een 
schaal of ovenschaal te beschilderen. 
 
De workshop kan bij u thuis gegeven worden of in een 
zaaltje de huurkosten zijn dan voor de persoon die de 
workshop geeft. 
 
Minimum aantal personen voor deze workshop is 6 
personen. 
 
Nadat alles beschildert is wordt het bij José thuis in een 
potters bakoven gebakken op 810 graden. 

 
De kosten voor deze bijna 4 uur durende workshop is 17.50 euro per persoon 
excl. het beschildert aardewerk. 
 
De kleine borden kosten 6.00 euro de grotere 8 euro. De schalen kosten 10.00 
euro de oven schaal komt op 12.00 euro. 
 
voor meer informatie kunt u het liefst via de mail, contact opnemen met José;   
jose.kornegoor@casema.nl Tel. 033 - 4944503  na 17:00 uur of 06 -
14120779 

 
Door de kinderen zelf        

beschilderde borden! 

 
 

 
   voorbeelden…van 

 
       volwassenen! 

mailto:jose.kornegoor@casema.nl
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Op 18 maart is “Groei” het thema van de 28e alternatieve beurs voor 

Opleidingen, Gezondheid en Zingeving “Onkruid” 
 

De “Onkruidbeurs” is met circa tweehonderd standhouders en meer dan 
veertig lezingen verreweg het grootste spirituele evenement in 
Nederland. De eendaagse Onkruidbeurs is voor de bezoeker hét ideale 

evenement voor oriëntatie op het gebied van alternatieve geneeswijzen, 
spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Op de beurs 

vinden zij een zeer uitgebreide keuze aan opleidingen en aanbieders op 
het gebied van boeken, edelstenen, mineralen, reizen, muziek, 
aurafoto's en massages. In vier zalen kunnen bezoekers de gehele dag 

gratis meer dan dertig boeiende en afwisselende lezingen, workshops en 
seminars volgen. In de grote lezingenzaal is een uniek dagprogramma 

met lezingen van bekende en vooraanstaande auteurs.  
 
Nieuw op de beurs is “Persoonlijk Groei Paviljoen”. Een paviljoen 

volledig gericht op opleidingen waar de bezoeker in een persoonlijk 
gesprek kan ontdekken welke opleiding het meest geschikt is. Elke 

bezoeker van het paviljoen ontvangt een gratis opleidingengids. Midden 
in het paviljoen is het Stilteplein met een eigen doorlopend programma 

rond het thema “Groei”. Natuurlijk is er in de algemene hal weer een 
podiumprogramma met dans en muziek. 
De Onkruidbeurs wordt gehouden op zondag 18 maart van 10-18u in 

Expo Houten gelegen aan de A27 in Houten (Utrecht). Entree €12,- 
Gratis parkeren. Gratis beurscatalogus. Vanaf NS station Houten rijden 

pendelbussen naar de beurs. Bus retour : € 2,50 
Op zondag 18 maart kan er op vertoon van het boekenweekgeschenk 
gratis gereisd worden met de trein. Meer informatie op 

www.onkruidbeurs.nl 
 

 
 
 

 

Agenda       

 
10  maart   spirituele middag bij Tara - Boeddha winkel,                                

     Krommestraat 16 – Amersfoort. 12:00 – 17:00 uur. 
12  maart Spirituele vereniging Karma Beverwijk, locatie: 

speeltuin “kindervreugd”, Huiderlaan 1, Beverwijk. 
20:00 – 22:00 uur. 
 

18 april Spirituele vereniging De Cirkel, locatie: Wijkcentrum 
“De Grote Waal”, Grote Beer 3, Hoorn. 20:00 – 22:00 

uur. 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.onkruidbeurs.nl/
http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/8865271264/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=266239&s=books

