Vereniging “De Verlichte Ster”, info Mien van Oevern 0735118044 tussen 18.00
en 19.00 uur. Ook voor vragen over cursussen, Reiki, Ontwikkeling,
persoonlijke consulten en/of gesprekken enz. Tel. 0735118044
DE AVONDEN WORDEN GEHOUDEN OP DONDERDAGAVOND AANVANG 20.00
UUR.
Kosten voor leden bedragen € 3,50 en voor niet leden € 10,00
Lidmaatschap bedraagt € 37,50 per jaar.
PARKPALVILJOEN
GROTESTRAAT 154A
5141HC
WAALWIJK.
JAARPROGRAMMA 2018:
25 JANUARI: Mien van Oevern waarnemingen via bloemen.
Mien heeft een brede kennis als medium en zal op deze avond
helderziende waarnemingen d.m.v. door u meegebrachte
bloemen die het liefst een paar dagen bij u in huis heeft
gestaan en zal dan de boodschappen die voor u belangrijk
zijn aan u doorgeven via geleidegidsen.
18 MAART PARANORMALE BEURS MET DIVERSE MEDIUM’S DIE OP
VERSCHILLENDE MANIEREN WERKEN ZOALS: TAROT, WAARNEMINGEN VIA
FOTO’S, VOORWERPEN, HANDLEZEN, HAND MASAGE EN WAARNEMINGEN,
REIKI, VOETREFLEX, AURA, ENERGIE, ENGELEN TEKENING, EN NOG VEEL
MEER.
29 MAART: Tilly Gloudemans waarnemingen via zandlezen.
Ook Tilly is een zeer getallenteerd en werkt al jaren als
medium op verschillende manieren op een zeer liefdevolle
manier en brengt en bak met Schoon zand mee die zij hier
voor speciaal gebruikt. Men krijgt een nummertje bij de entree
en mag naar voren komen als het nummer wordt genoemd.
Dan mag men met beide handen een afdruk in het zand
maken en er weer uit halen en de handen afkloppen boven
de bak en zal door de energie daarvan de boodschap worden weer
gegeven.
26 APRIL: Marianne van Peelen waarnemingen via schilderijkaartjes.
Marianne is een zeer geliefd medium onder de mensen en zal op
deze avond waarnemingen aan u door geven met schilderijkaartjes die zij
zal mee brengen en waar zij u spontaan een boodschap aan u geeft.
We hebben haar dan ook al op verschillende manieren zien werken zoals
watten, kleuren, spontane warnemingen enz. Het zal een zeer mooie fijne
avond weer worden. En natuurlijk ook de andere avonden die wij met
zorg
zullen uitzoeken.
31MEI:
LEDENAVOND VOOR HEN DIE LID ZIJN.
28 JUNI: Nicole van staveren waarnemingen via handanalysche.
Op deze avond zal Nicole u meer vertellen wat er in uw handen staat
geschreven. Een ieder krijgt een nummertje bij binnenkomst en aan de

hand van dat nummertje zal ook Nicole u naar voren roepen en zal u
bepaalde richtlijnen meegeven waar u mee verder kunt.
27 september: Peter Coppers door middel van spontane waarnemingen via
de aura.
Peter is een van de mediums die al 35 jaar op een zeer fijne manier
als medium werkt en op vele verschillende manier zijn werk op een
fijne liefdevolle manier uit oefent en zal op deze avond dan voor u
spontane waarnemingen via de aura van een persoon vanuit de zaal
en zal via de aura boodschappen die hij van zijn geleide gidsen door
krijgt aan u door zal geven.
1 november: Mien van Oevern foto’s van u overleden dierbare.
LEDENAVOND.
Op deze speciale dag van Aller Heiligen zal Mien u speciaal
een boodschap aan u door geven van u geliefde die is over gegaan.
Een ieder die is over gegaan mag op deze speciale dag worden herdacht
en zal dan ook een zeer mooie avond worden. Neem vooral een foto van
u geliefde mee dan maken er met u een speciale avond van.
21 OKTOBER PARANORMALE BEURS MET DIVERSE MEDIUMS.
29 november: Nader in te vullen.
20 december: Mien van Oevern Kerstboodschap van u Geleidegids.

