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Lieve mensen, 
 
Allemaal een fantastisch nieuwjaar, veel geluk en inspiratie toegewenst.  Wat ons betreft ontbreekt het niet aan 
het laatste, want we hebben nog vijf fraaie en inspirerende lezingen voor jullie in petto. 
 
Op 22 januari komt hedendaags sjamaan, Astrid Marx, en zij geeft een presentatie over: “Eenheid en eigenheid in 
het leven van alledag”. Over hoe de mens genetisch, ecologisch, economisch, emotioneel en spiritueel met zijn 
omgeving -  en daarbuiten -  is verbonden.  
 
I.v.m. ziekte is de eerder aangekondigde lezing op 19 februari van Hen Straver komen te vervallen.  
In Yvonne Weeber hebben we voor deze datum een prachtige vervanging gevonden met het onderwerp:  
“Geboorte van de Nieuwe Mens, en de Nieuwe Aarde. Astrologisch en Holistisch bekeken”.  
 
Ook zijn we zeer verheugd dat Roelof Tichelaar weer langskomt met een lezing. Op 26 maart gaat hij vertellen 
over: “De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan”. 
 
Samen met Hendrik Klaassens organiseren we de presentatie “UFO’s bestaan gewoon”, door Coen Vermeeren, 
hoofd Studium Generale van de T.U. te Delft. Met Ufo’s bestaan gewoon schreef Coen het Nederlandse 
standaardwerk op het gebied van Ufo’s en buitenaards leven. Met klem vraag ik jullie voor deze lezing, op 23 april, 
te reserveren! 
 
Dan onze laatste lezing van dit seizoen. Een lezing om blij van te worden, want we kunnen het allemaal zelf, met 
elkaar. Naar zijn laatste boek, De prins van Filettino, presenteert Geert Kimpen op 28 mei: “Nooit meer geldzorgen”. 
Willen we dat niet allemaal? Op de manier die we van Geert gewend zijn wordt ook dit weer een lezing met veel 
inspiratie en dynamiek. 
 
Liefs en van harte tot ziens. 
Froukje. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Als alle bomen zijn omgehakt, 
Als alle dieren zijn gejaagd, 

 
Als alle wateren zijn vervuild, 

Als alle lucht onveilig is om in te ademen, 
 

Dan pas zul je ontdekken dat je geld niet kunt eten. 
 

Cree-voorspelling 
 

 

 

De Nije Warf 



Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats. 
 
Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij 
mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder staat er in de 
nieuwsbrief een korte omschrijving van de lezingen tot en met mei.             
 

•   Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641  
       of per Email:  stwijzer@stichting-wijzer.nl  Website:  www.stichting-wijzer.nl       
•   De entreekaarten kosten € 9,00 en voor donateurs € 7,00 per persoon. 
•   Aanvang van de lezingen is 19:30 uur.   
•   Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.  
•   Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor        
        aanmelden via www.stichting-wijzer.nl       
 
Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor  
€ 25,00 per persoon of voor € 42,50 per gezin per jaar.  Als donateur krijgt u per persoon € 2,00 
korting op de toegangsprijs.   

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar: 

Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.  

Naam (Namen)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PC en Woonplaats   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
U maakt  € 25,-  (resp. € 42,50) over op bankrekening 36. 22. 35. 341 t.n.v. Stichting Wijzer te 
Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij 
voorbaat hartelijk bedanken.  
 
   

Het programma van Stichting WijzeR  voor de lezingen t.m. mei 2014 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 woensdag               spreker                                             thema  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
22 januari               Astrid Marx                                Eenheid en eigenheid in het leven van alledag  
                                                                                                            
19 februari                                                        Yvonne Weeber                      Geboorte van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Mens.                    
                                                                                                                        Astrologisch en Holistisch bekeken.            
 
26 maart                                                            Roelof Tichelaar                      De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan 
 
23 april                     Coen Vermeeren                    UFO’s bestaan gewoon    
                                                                                                                               
28 mei                       Geert Kimpen                           Nooit meer geldzorgen 
                                                                                                                                      
                                                                                                      



Omschrijving van de lezingen tot en met mei.Omschrijving van de lezingen tot en met mei.Omschrijving van de lezingen tot en met mei.Omschrijving van de lezingen tot en met mei.    
    

22 januari          Astrid Marx 22 januari          Astrid Marx 22 januari          Astrid Marx 22 januari          Astrid Marx ---- Eenheid en eigenheid in het leven van alledag  Eenheid en eigenheid in het leven van alledag  Eenheid en eigenheid in het leven van alledag  Eenheid en eigenheid in het leven van alledag     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Als ik naar de sterren kijk, zie ik het. Als ik naar mijn medemens kijk, voel ik het. Als ik mijn kat aai, betast ik het. 
Als ik naar het nieuws luister, hoor ik het. Als ik naar mijn hart luister, weet ik het. Alles wat bestaat is met elkaar 
verbonden; mens, dier, ster, situatie, om maar wat te noemen. Alle zichtbare en onzichtbare fenomenen. De mystici, 
sjamanen en natuurvolken van alle tijden en tradities wisten dat al. In onze Westerse maatschappij willen we graag 
bewijzen en die zijn er dan nu. Op het fysieke vlak weten we inmiddels dat alles in het universum is opgebouwd uit 
dezelfde bouwstoffen. Onder andere Einstein en de quantum-fysica tonen aan dat alles met elkaar samenhangt en 
werkt als een holistisch systeem. Op het energetische vlak weten we dat het bewust-zijn onstoffelijk is, niet 
meetbaar in de fysieke wereld, overal aanwezig. Alles is energie en heeft een goddelijke kern. Die afstemming op 
alle niveaus van het bewustzijn betekent voor mij als mens dat al mijn gedachten, woorden en daden consequenties 
hebben, niet alleen voor mijzelf maar ook voor het collectief. En dat het mogelijk is te leven vanuit deze liefdevolle, 
tijdloze verbinding. Daar is gewaar-zijn en eigenheid voor nodig. Zonder eigenheid geen eenheid en andersom. Het 
bewustzijn wil zichzelf ervaren via het gecreëerde, in dit geval mij als mens. In de interactieve presentatie Eenheid 
en Eigenheid in het alledaagse leven worden beelden en feiten gebruikt om te verkennen hoe de mens genetisch, 
ecologisch, economisch, emotioneel en spiritueel met zijn omgeving - en daarbuiten - is verbonden. Met behulp van 
deze beelden en meditaties gaan we na hoe alledaagse volmaaktheid een rol speelt in ons eigen leven en wij er, juist 
in moeilijke tijden, inspiratie uit kunnen halen. 

Astrid Marx: Ik ben een praktisch ingestelde, hedendaagse sjamaan, zoals mijn grootvader. Naast het gebruiken van 
traditionele middelen, werk ik vooral vanuit een op de praktijk gerichte middenweg. Ik heb verschillende 
disciplines, methoden en technieken bestudeerd, waaronder psychologie, bio-energetica, psycho-drama en 
alternatieve geneeswijzen. Ook heb ik mij verdiept in de wijsheid van mystici en oosterse filosofieën, met name het 
boeddhisme. Vanuit een gevoel van respect en eenheid pas ik elementen hiervan toe in mijn werk.  

In het verleden heb ik organisatorische en management ervaring opgedaan bij internationale ondernemingen en 
instituten, zoals de Verenigde Naties. 

Een dramatische periode in mijn leven leidde tot een zoektocht naar de tijdloze vragen: wie ben ik en wat kom ik 
hier doen? Dit bracht mij naar alle continenten en veel verschillende culturen en filosofieën. Het gevondene - 
durven leven in het onbekende vanuit een besef van eenheid en verbinding - is inmiddels geïntegreerd in mijn 
bestaan en zet mij met beide benen op de grond. Het stelt mij in staat alle aspecten van het mens-zijn te 
verwelkomen en met volle teugen van het leven in het moment te genieten. Ik heb de ruimte om me met overgave 
aan mijn cliënten te wijden. 

Vanaf 1989 heb ik een internationale praktijk opgebouwd voor mensen en organisaties in zorg, onderwijs, sport, 
cultuur en het bedrijfsleven. Ik geef consulten - ook per Skype -, lezingen en workshops in Nederland en Duitsland, 
Canada en de Verenigde Staten. In Vancouver had ik een wekelijks radioprogramma; Marx on Awareness, waarin 
ik ondermeer een interview had met Eckhart Tolle, auteur van “De Kracht van het Nu". Het authentieke aan mijn 
werk is de combinatie van aangeboren sjamanistische gaven, ervaring in het bedrijfsleven, studie en levenservaring. 
http://www.astridmarx.com/nl/ 

    

19 februari          Yvonne Weeber 19 februari          Yvonne Weeber 19 februari          Yvonne Weeber 19 februari          Yvonne Weeber ---- Geboorte van de Nieuwe Mens en de Nieuwe Aa Geboorte van de Nieuwe Mens en de Nieuwe Aa Geboorte van de Nieuwe Mens en de Nieuwe Aa Geboorte van de Nieuwe Mens en de Nieuwe Aarde.rde.rde.rde.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Astrologisch en Holistisch bekeken.Astrologisch en Holistisch bekeken.Astrologisch en Holistisch bekeken.Astrologisch en Holistisch bekeken.    
 
2013 was het eerste jaar van de nieuwe aarde in de nieuwe dimensie en 2014 het tweede. Wellicht hadden we 
stiekem gedacht en gehoopt dat alles na 2012 ineens allemaal anders zou zijn, maar helaas. Net als alle grote 
veranderingen heeft deze transformatie ook tijd nodig.  Veel mensen zijn bijna teleurgesteld, in zichzelf, in de 
wereld. Heb ik daar nou zo hard aan gewerkt en dan krijgen we het nog een keer! Is het nog niet opgelost! Soms lijkt 
of we in een rollercoaster zitten, qua bewustwording en gebeurtenissen. Niet alleen in je privé leven maar ook in het 
collectief. Terwijl iedereen het heeft over een nieuwe aarde en de nieuwe tijd, maar wat houdt dat precies in? En 
wanneer begint die nieuwe tijd? En wanneer wordt het nu eindelijk echt eens anders hoor ik de mensen roepen en 
zuchten om me heen. 2013 is wat dat betreft voor velen een heel pittig jaar geweest. En 2014 heeft ook nog wel wat 
verrassingen in petto. Astrologisch gezien zijn er nog bepaalde aspecten die om innerlijk werk vragen van iedereen!  
 



Vele mensen hebben ook het gevoel van een soort verlies en soms zelfs een beetje opgeven. Nou laat dan maar, ik 
heb er geen zin meer in. Terwijl diep van binnen ze alles anders willen. Dus geef niet op! Het is NU de tijd dat alles 
anders mag! Het is tijd om alle oude geloven, religies en kennis los te laten. Tijd om identificaties met onze rollen, 
werk en verhalen die we over onszelf en de wereld vertellen los te laten. Het is tijd om naar onze eigen goddelijke 
vonk terug te keren en om te gaan luisteren naar ons ware zelf. Wakker te worden aan ons ware zelf. De autoriteit 
niet meer buiten onszelf zoeken, maar diep van binnen. En dat is lastig, want diep van binnen kunnen we het gevoel 
hebben dat niets meer klopt. Dat alles wat je tot nu toe gedaan hebt wel ergens goed voor is geweest, maar ook dat 
het tijd is om iets heel anders te gaan doen. En dat terwijl we dachten dat we het gevonden hadden..  
Lastig voor velen, er is veel verwarring en vermoeidheid. Lastig omdat we nu een pad gaan waar nog nooit iemand 
gelopen heeft. Zoals de eerste voetstappen in de maagdelijke sneeuw een heel diepe indruk maken. En mooi omdat 
wij nu zelf mogen creëren,..maar hoe? En wat? En met wie? Hoe zien relaties eruit in deze nieuwe tijd? Er zijn heel 
veel vragen en onzeker-heden. Daarnaast mogen we ook heel voorzichtig zijn met woorden en beelden. Woorden en 
beelden zetten de energie weer vast waardoor de energie weer niet vrij kan stromen. Tijdens deze lezing krijg je 
inzicht in dit grote kosmische spel en de spelregels. Waarom verkoos jouw ziel om op deze tijd op deze aarde te zijn 
en wat is jouw zielendoel? Klopt je zielendoel nog zoals je dacht dat die was? Of voel je ook dat, dat niet meer klopt? 
Astrologie is een van de oudste wetenschappen welke inzicht kan geven in deze Nieuwe Tijd en hoe we uit het oude 
labyrint kunnen ontsnappen. .   
 
Yvonne Weeber schrijft kosmische weerberichten waarbij zij de planetaire energie en wat voor invloed dat heeft 
op de aarde, de mensheid en haar functioneren vertaalt op een heel praktische en begrijpelijke manier. Daarnaast 
organiseert zij inspiratie reizen en heeft een praktijk aan huis. De kosmische weerberichten kun je terug vinden op 
haar site www.joyhappiness.nl  haar reizen op www.thematravel.eu 
 

26 maart          Roelof Tichelaar  26 maart          Roelof Tichelaar  26 maart          Roelof Tichelaar  26 maart          Roelof Tichelaar  ----  De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan  De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan  De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan  De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan    
    
We komen op aarde uiteenlopende vormen van lijden en chaos tegen, maar dat is wat wij zien. Hierachter schuilt 
een meesterlijk verlossingsplan: een goddelijk plan dat tot een geestelijke wedergeboorte leidt. 

Roelof Tichelaar ontving langs bovennatuurlijke weg inzicht in dit plan en legt in deze lezing de spirituele wortels 
van het christendom bloot. Hij beschrijft het goddelijk verlossingsplan, dat is doordrenkt met Gods 
onvoorwaardelijke liefde. We komen bij een innerlijke schat die al bijna 2000 jaar toegankelijk voor ons is: de 
verlossing door Jezus Christus, waardoor de geboorte van de heilige Geest in ons mogelijk wordt. 

Wat is de eigenlijke betekenis van de verlossing door Jezus Christus? Hoe kunnen we ons persoonlijk laten leiden 
door God, zoals dat ook in de Bijbel wordt beschreven? Wat zijn de valkuilen die we op deze weg tegenkomen? Hoe 
kunnen we omgaan met onze dromen en daar een grote geestelijke rijkdom uit putten?  

In deze lezing staat de verlossing door Jezus Christus centraal, maar wordt ook een beroep op de mens gedaan om 
zelf een kanaal voor de heilige Geest te zijn. Want de openbaringen van God gaan ook in onze tijd door. Deze lezing 
wil voor de luisteraars een aanmoediging zijn om ook zelf open te staan voor dromen en inspiratie vanuit de 
geestelijke wereld van God.  

Roelof Tichelaar heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is docent weerbaarheid 
en auteur van diverse boeken op geestelijk gebied en geeft lezingen.Voor meer informatie:  www.roeloftichelaar.nl 

 

23 april         23 april         23 april         23 april          Coen Vermeeren  Coen Vermeeren  Coen Vermeeren  Coen Vermeeren ---- UFO’s  UFO’s  UFO’s  UFO’s bestaan gewoon         bestaan gewoon         bestaan gewoon         bestaan gewoon             
    
Valt er redelijkerwijs iets zinnigs te zeggen over zo'n beladen onderwerp als ufo's? Verstandige mensen geloven er 
niet in. Maar waarom eigenlijk niet?  
 
Ufo’s bestaan gewoon! Dat zegt Coen Vermeeren, hoofd Studium Generale aan de Faculteit Lucht- en 
Ruimtevaarttechniek van de TU-Delft. 
Vermeeren schreef het boek “Ufo’s bestaan gewoon – een wetenschappelijke visie”, dat in maart 2013 werd 
uitgegeven. In deze lezing staat zijn boek centraal. Als je je grondig verdiept in de uitgebreide literatuur hierover, 
de vele getuigenverslagen en de officiële rapporten, dan valt één ding op: we weten inmiddels ongelooflijk veel van 
ufo's! Waarom spreken we er dan niet over? Zijn we bang om de feiten onder ogen te zien? 
In dit boek staat een verzameling ooggetuigenverslagen van ufo’s, van mogelijk buitenaardse bezoekers aan onze 
planeet. Ze zijn opgetekend uit de mond van burgers, piloten, militairen en astronauten.  



Het zijn geen onnozele verhalen, maar gedegen rapportages, vaak ondersteund door foto's, video's en radarbeelden. 
Niet van fantasten maar van experts, getrainde waarnemers, verantwoordelijke bestuurders en onverschrokken 
wetenschappers. Het richt zich tot mensen die oplossingen zoeken voor de grote uitdagingen waarvoor deze planeet 
en haar bewoners zich gesteld zien.  
 
Hoewel we al vele jaren horen over onbekende objecten in ons luchtruim, brengt Vermeerens overzicht van wat we 
hierover weten ons tot een belangrijke conclusie: we moeten de vele getuigen serieus nemen en onze 
wetenschappers hier onderzoek naar laten doen, aldus de econoom prof. dr. Herman Wijfels. 
 
Coen Vermeeren studeerde aan de Technische Universiteit Delft en behaalde daar een ingenieurs- en doctorstitel 
aan de Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek. Op dit moment is hij daar hoofd Studium Generale. 
 
    

28 mei          Geert Kimpen 28 mei          Geert Kimpen 28 mei          Geert Kimpen 28 mei          Geert Kimpen ---- Nooit meer geldzorgen Nooit meer geldzorgen Nooit meer geldzorgen Nooit meer geldzorgen    
    
Heb je er ook genoeg van? Van dat nachtenlang wakker liggen over hoe het nu verder moet? Alles geprobeerd 
hebben, en het gevoel te krijgen dat niets lukt? Tobben over hoe je al je rekeningen moet betalen? En iedere dag 
weer opnieuw al die rampspoed op het journaal, over de crisis, ontslagen, bezuinigingen, faillissementen, sombere 
toekomstscenario’s… 
 
In “Nooit meer geldzorgen”, de nieuwe lezing van Geert Kimpen hoor je een ander geluid. In een tijd waarin onze 
leiders het niet meer weten, en miljarden stoppen in banken maar niet in mensen, zullen we ons eigen leiderschap 
moeten opnemen. We zullen het zelf moeten doen. Met elkaar. De schouders eronder. Laat je inspireren door Geert 
Kimpen om je niet te laten verslaan door deze tijd. Om nieuwe mogelijkheden te zien, nieuwe ideeën, met elkaar 
een nieuwe economie te ontwikkelen. Want zijn we dat niet verplicht aan onze kinderen? Word je eigen Prins, net 
als De Prins van Filettino, in Geert Kimpen’s gelijknamige roman. Stoutmoedig kiezen voor een radicaal andere 
koers. Een nieuwe kijk, een nieuwe koers, met Geert Kimpen, Nooit Meer Geldzorgen. Willen we dat niet allemaal? 
 
Geert Kimpen (1965) debuteerde in 2006 zeer succesvol met De Kabbalist, waarmee hij direct ook internationaal 
succes oogstte. Daarna volgden De geheime Newton en Rachel, of het mysterie van de liefde, alsmede twee non-
fictie titels. Tevens schreef Geert het script voor “Bonifatius de musical”.   
 
“De Prins van Filettino”, is geïnspireerd op het “waargebeurde” verhaal van een burgemeester van een bergdorpje 
in Italië. 

Het is tijd voor een revolutie! Een burgemeester van een klein Italiaans bergdorpje zegt “Basta”… en alles verandert. 

 
De inwoners van Filettino nemen het heft in handen. 
 

Een optimistisch hoopvol verhaal in sombere tijden. 

- Inspirerend, humoristisch en ontroerend 
- Onderwerp sluit aan bij huidige financiële crisis en eurocrisis 
- De inwoners van Filettino hebben hun dorp daadwerkelijk omgevormd tot een zelfstandig            
                  Prinsdom, binnen Italië 
- Bied oplossingen voor een nieuwe wijze van samenleven en economie 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Info voor de lezingen van onze zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen: 
 

   Stichting In-zicht te Joure                                             Stichting Innerlijk Besef te Assen 
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-346491                Info: Henk Koops, tel: 0592-656610  

Email: post@in-zicht.nl                                                   Email: info@innerlijk-besef.nl   
Website: www.in-zicht.nl                                              Website:  www.innerlijk-besef.nl 

 
Stichting De Graancirkel te Steenwijk 
Info: Fenna Pit, tel: 0521-344480 

Email: stichting@stichtingdegraancirkel.nl 
Website: www.stichtingde graancirkel.nl 

 
Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterswoude 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Imagine 
 
Imagine there's no heaven, it's easy if you try.                 
No hell below us, above us only sky. 
 
Imagine all the people, living for today. 
 
Imagine there's no countries, it isn't hard to do. 
Nothing to kill or die for, no religion too. 
 
Imagine all the people, living life in peace. 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope some day you'll join us 
And the world will live as one 
 
Imagine no possessions, I wonder if you can. 
No need for greed or hunger, a brotherhood of man 
 
Imagine all the people, sharing all the world 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope some day you'll join us 
And the world will live as one                                         
                                        
 
 
                                                                                                                                   

 
 
Stel je voor 
 
Stel je voor dat er geen hemel is, het is gemakkelijk als je het probeert. 
Geen hel onder ons, boven ons enkel lucht. 
 
Stel je voor dat iedereen, leeft voor de dag van vandaag. 
 
Stel je voor dat er geen landen zijn, dat is niet zo moeilijk om te doen. 
Niets om voor te moorden of te sterven, en geen godsdienst ook. 
 
Stel je voor dat alle mensen het leven in vrede leven. 
 
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben 
Maar ik ben niet de enige 
Ik hoop dat je je op een dag bij ons zult voegen 
En de wereld zal leven als Eenheid 
 
Stel je voor dat niemand bezittingen heeft, ik vraag me af of je dat kunt. 
Geen behoefte tot hebzucht, geen honger, een broederschap van 
mensen. 
 
Stel je voor dat alle mensen, de wereld delen 
 
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben 
Maar ik ben niet de enige 
Ik hoop dat je je op een dag bij ons zult voegen 
En de wereld zal leven als Eenheid    
                                                                                               
 
                                                                                             John Lennon                                                                                  


