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Lieve mensen, 
 
Allemaal een fantastisch en liefdevol nieuwjaar toegewenst.  We hebben nog een aantal mooie lezingen 
op het programma staan, tevens hebben we daar een aantal inspirerende workshops en/of cursusdagen 
aan toegevoegd. 
 
28 januari beginnen we met een prachtige lezing van Robert Gilhuijs over “Mijn Beschermengel”.  
We begroeten op 18 februari met veel genoegen Gerrit Jansen voor een numerologische avond vol humor 
en plezier. Voor 25 maart staat een lezing gepland met Johan Oldenkamp met als thema: “De Essentie van 
het Christusbewustzijn.  
 
Op zaterdagmiddag 4 april verwelkomen we graag Ard Pisa met zijn nieuwste lezing over Healthy ageing 
en nieuwe ontdekkingen tegen chronische ziekten. Deze lezing kunnen we aanbieden voor 5 euro p.p. 
 
Niet een lezing maar een Loslaat Seminar van Hans de Waard op woensdagavond 22 april. 
 
Door de overweldigende belangstelling voor de Schumann Resonantiecursus van Anton Teuben staat deze 
cursus voor nog twee data ingepland.   
Liefhebbers van Engelen kunnen hun hart ophalen op de Engelendag van Robert Gilhuijs. 
Ook deze dagen bieden we aan in De Nije Warf te Wouterswoude. 
 
Meer informatie over bovenstaande vinden jullie verderop in de nieuwsbrief. 
 
Liefs en van harte tot ziens. 
Froukje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ik moet leren surfen over de golven. 
Ik moet me laten dragen door het water, 
 en gaan waar het water me naar toe leidt. 

 
Alles wat ik kan doen is proberen op de golven te blijven,
ik heb geen controle over de diepte van de zee en de 

kracht van de wind. 
 

Isabel Allende 
 

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 onze activiteiten mogen begroeten. Verder staat er in de nieuwsbrief een korte omschrijving 
van deze activiteiten 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 voor de lezingen kosten € 10,00 en voor donateurs € 8,00 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 van de lezingen.  

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 NL41 RABO 0362 2353 41  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.  

 
   

Activiteiten Stichting WijzeR  t.m.  mei 2015 

 
 
28 januari  Robert Gilhuijs  Mijn Beschermengel 
 
7 februari Anton Teuben  Schumann Resonantie cursus 10:30 - 17:00  € 55,00 p.p. 
 
18 februari Gerrit Jansen   Wie ben je werkelijk, en hoe kun je je bezieling versterken? 
 
14 maart  Robert Gilhuijs  Engelendag  11:00 - 16:30  € 45,00 p.p. 
 
25 maart        Johan Oldenkamp De essentie van het Christus Bewustzijn 
 
4 april  Ard Pisa    Healthy Ageing 13:30 - 17:00  € 5,00 p.p. 
 
22 april  Hans de Waard  Jassentechniek - Loslaatseminar € 15,00 p.p. 
 
2 mei   Anton Teuben  Schumann Resonantie 10:30 - 17:00  € 55,00 p.p. 
                                                                                                                               
     

                                                                                                                                      
                                                                                                      

                                                                  



Omschrijving van de lezingenOmschrijving van de lezingenOmschrijving van de lezingenOmschrijving van de lezingen en cursussen tot en met april. en cursussen tot en met april. en cursussen tot en met april. en cursussen tot en met april.    
    

28 januari          Robert Gilhuijs 28 januari          Robert Gilhuijs 28 januari          Robert Gilhuijs 28 januari          Robert Gilhuijs ---- Mijn Beschermengel  Mijn Beschermengel  Mijn Beschermengel  Mijn Beschermengel     
    
In deze lezing zal ingegaan worden op de vraag hoe men contact kan maken met zijn beschermengel, maar ook wat 
diens taak is en de weg die samen bewandeld wordt. Een beschermengel die als geestelijke wederhelft de mens 
begeleidt, van inzichten voorziet en de mens in herinnering brengt met zijn of haar Goddelijke taak. 
 
Robert Gilhuijs is auteur, geeft lezingen en Engelen readings en heeft samen met zijn vrouw Karin een praktijk voor 
spirituele zorg, Karo’s Zorg. Karo’s Zorg is een praktijk voor spirituele zorg, waar naast cursussen ook andere 
activiteiten plaatsvinden zoals het geven van engelen readings, engelen healings, esoterische astrologie consulten, 
life coaching en waar gewerkt wordt met nieuwetijdskinderen.  
 
In 2010 werd Robert Gilhuijs geroepen door Aartsengel Raphaël om zijn boodschappen te verkondigen. Een oproep 
die ervoor zorgde dat hij zijn leven in dienst stelde van het Goddelijke Licht. In maart 2011 is zijn eerste boek 
uitgegeven, gevolgd in oktober 2012 door zijn tweede boek “De weg naar je Innerlijke Bron”.  
Voor meer informatie www.karoszorg.nl 
 

 7 februari  en 2 mei7 februari  en 2 mei7 februari  en 2 mei7 februari  en 2 mei                Anton Teuben Anton Teuben Anton Teuben Anton Teuben ---- Schumann Resonantie Dag  Schumann Resonantie Dag  Schumann Resonantie Dag  Schumann Resonantie Dag     van 10:30 van 10:30 van 10:30 van 10:30 ---- 17:00 uur 17:00 uur 17:00 uur 17:00 uur    

De cursus Schumann Resonantie wordt verkwikkend en vernieuwend gegeven, vooral met de intentie om uw 
energie, uw trilling, te verhogen. Dit om uw zicht te verbreden en om een betere wereld te maken en te beginnen bij 
uzelf. 

Na deze cursus heeft u technieken geleerd, ervaren om uw eigen energieveld en zelf herstellend vermogen te 
activeren en deze blijvend hoog te houden. Tegelijkertijd helpt deze activatie van uw lichtveld om u te beschermen 
tegen negatieve invloeden van buitenaf, vooral een verademing voor hooggevoeligen. 

Het aanpassen van onze frequentie aan die van Moeder Aarde (oftewel de Schumann resonantie) geeft vele 
inzichten in uw groei, uw gezondheid, uw leven, uw wensen. Het is ons niet altijd geleerd, maar onze mogelijkheden 
als mens zijn onbegrensd. U kunt eindeloos creëren, want alles is energie. Wanneer u elkaar dan ontmoet ontstaat er 
een resonantie met gelijkgestemden en dat betekent groei. Groei voor u, voor elkaar en voor onze Aarde.    

Reserveren en informatie bij: Reserveren en informatie bij: Reserveren en informatie bij: Reserveren en informatie bij: schumann@antonteuben.nlschumann@antonteuben.nlschumann@antonteuben.nlschumann@antonteuben.nl    

Kosten Kosten Kosten Kosten € 55,00 inclusief koffie en thee 55,00 inclusief koffie en thee 55,00 inclusief koffie en thee 55,00 inclusief koffie en thee    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    
18 februari          Gerrit Jansen 18 februari          Gerrit Jansen 18 februari          Gerrit Jansen 18 februari          Gerrit Jansen –––– Wie ben je werkelijk, en hoe kun je je bezieling versterken? Wie ben je werkelijk, en hoe kun je je bezieling versterken? Wie ben je werkelijk, en hoe kun je je bezieling versterken? Wie ben je werkelijk, en hoe kun je je bezieling versterken?    
 
Als de Geest naar de aarde komt gaat het een levenspad op om, met gebruik van het lichaam, ervaringen op te 
doen. Nou is het de levenskunst dat het lichaam (ego) begrijpt wat de Geest voor plan heeft. Het contact tussen 
Geest en lichaam loopt via de Ziel. Wanneer er geen passie aanwezig is loopt de communicatie tussen Geest en 
lichaam vast.  
 
Vanuit de Numerologie is het mogelijk om te berekenen wie je werkelijke Ik (Geest) is,  en hoe je de brug kunt 
bouwen met de missie waardoor er bezieling ontstaat. 
 
De lezing van Numeroloog Gerrit Jansen is interactief. U kunt dus meedoen/meecijferen, neem pen/papier mee. 
Gerrit zal u inzicht geven hoe u de cijfers kunt duiden, er zal voldoende ruimte zijn om uw vragen hierover te stellen.  
 
Gerrit Jansen (1951) is sinds 1995 werkzaam als Numeroloog.  
Daarvoor werkte hij bij een uitgeverij waar de "stropdas" hem te strak werd. Hij kwam in contact met de 
Numerologie wat voor hem een "blikopener" werd, het mentale kijken veranderde in het gevoelsmatig zien. Om 
naar een andere versnelling te gaan moest hij wel eerst ontkoppelen. Door het oude op te heffen kon hij het nieuwe 
opheffen. Hij heeft een praktijk in Doetinchem en geeft lezingen, consulten, huiskamergroepen, workshops (ook op 
locatie).    



14 maart Engelendag met Robert Gilhu14 maart Engelendag met Robert Gilhu14 maart Engelendag met Robert Gilhu14 maart Engelendag met Robert Gilhuijs 11:00 tot ca. 16:30ijs 11:00 tot ca. 16:30ijs 11:00 tot ca. 16:30ijs 11:00 tot ca. 16:30    
        
Op zaterdag 14 maart 2015 zullen Karin en Robert Gilhuijs bij Stichting Wijzer, een speciale Engelendag 
verzorgen. De dag begint met een lezing over "Wat Engelen ons te vertellen hebben", waarna er ruimte is 
voor de persoonlijke vragen. Deze lezing zal ingaan op de betekenis die Engelen hebben in deze tijd. Hoe 
kunnen ze ons helpen en welke taak hebben ze. En wat doet onze beschermengel voor ons. In de middag is 
er een Engelenreading met een groepsboodschap gevolgd door persoonlijke boodschappen en volgt er een 
Engelenhealing in combinatie met een groepsmeditatie. Op deze dag is er veel ruimte voor persoonlijke 
reflectie en zullen de Engelen van het Licht veelvuldig van zich laten horen. 
 
Programma 
11.00 - 12.00 uur Welkom en lezing "Wat Engelen te vertellen hebben" 
12.00 - 12.15 uur Pauze 
12.15 - 13.00 uur Duiding en vragenuur 
13.00 - 14.00 uur Pauze en tijd voor persoonlijke reflectie 
14.00 - 15.00 uur Engelenreading 
15.00 - 15.15 uur Pauze 
15.15 - 16.00 uur Engelenreading 
16.00 - ca. 16.30 uur Meditatie/healing en slot 
    
Kosten Kosten Kosten Kosten € 45,00 p.p.  exclusief consumpties. Consumpties verkrijgbaar bij De Nije Warf.45,00 p.p.  exclusief consumpties. Consumpties verkrijgbaar bij De Nije Warf.45,00 p.p.  exclusief consumpties. Consumpties verkrijgbaar bij De Nije Warf.45,00 p.p.  exclusief consumpties. Consumpties verkrijgbaar bij De Nije Warf.    
Het maximum aantal deelnemers is 20, en raden we je aan tijdig te reserveren bij Stichting Wijzer.Het maximum aantal deelnemers is 20, en raden we je aan tijdig te reserveren bij Stichting Wijzer.Het maximum aantal deelnemers is 20, en raden we je aan tijdig te reserveren bij Stichting Wijzer.Het maximum aantal deelnemers is 20, en raden we je aan tijdig te reserveren bij Stichting Wijzer. 
 
Robert Gilhuijs is auteur en docent, geeft lezingen en Engelen readings en werkt samen met zijn vrouw 
Karin in de praktijk voor spirituele zorg. Karin Gilhuijs geeft samen met Robert spirituele life coaching, 
daarnaast is zij docent en bloesemtherapeute en duidt zij vanuit een esoterische invalshoek horoscopen. 
    
25 maart          25 maart          25 maart          25 maart          Johan Oldenkamp  Johan Oldenkamp  Johan Oldenkamp  Johan Oldenkamp  ----  De Essentie van het Christusbewustzijn  De Essentie van het Christusbewustzijn  De Essentie van het Christusbewustzijn  De Essentie van het Christusbewustzijn    
    
Boeken vol zijn er geschreven over wat het Christusbewustzijn zou zijn. Iedereen heeft er inmiddels vast wel een 
beeld bij. Maar wat is daarbij feitelijkheid, en wat is fictie? 
  
Het gonst inmiddels van de vele verhalen over hoe het nu allemaal echt zou zijn. Velen gaan hier intuïtief mee om. 
Er is echter nog iets dat hoger is dan onze intuïtie, en dat is het hogere weten, want de intuïtie is eigenlijk het hogere 
voelen. Er zijn nog maar zeer weinigen die dit hogere weten volledig hebben ontwikkeld. 
  
Op woensdagavond 25 maart 2015 in Wâlterswâld legt allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp vanuit zijn 
hogere weten op een opvallende eenvoudige en vooral uiterst praktische manier uit wat volgens hem de essentie is 
van het Christusbewustzijn. Wie daarover met vraagtekens deze interactieve presentatie binnengaat, die zal 
gegarandeerd na afloop met uitroeptekens weer naar buiten lopen. Hij baseert zich daarbij volledig op wat in de 
Bijbel staat, maar dan gezien vanuit dit hogere weten. 
  
In zijn onthullende werk laat Johan Oldenkamp vanuit verschillende invalshoeken zien hoe alles met alles 
samenhangt, zowel boven als onder. Hij integreert daarbij onder andere filosofie, psychologie, astronomie, 
astrologie, fysiologie, fysica, metafysica, chemie, alchemie, biologie, genetica, esoterie en occultisme, waarbij 
telkens weer wordt getoond dat zuivere wetenschap en ware spiritualiteit één en hetzelfde is. Deze hereniging heeft 
hij benoemd als: Wholly Science. 
    

    
    
    
    



Zaterdagmiddag  4 april           Ard Pisa Zaterdagmiddag  4 april           Ard Pisa Zaterdagmiddag  4 april           Ard Pisa Zaterdagmiddag  4 april           Ard Pisa –––– Healthy Ageing Healthy Ageing Healthy Ageing Healthy Ageing    
    
Healthy-ageing en nieuwe ontdekkingen tegen chronische ziekten 
 
Nederland kent inmiddels ruim  5 miljoen chronische zieken en de verwachting is een sterke stijging de komende 
jaren door forse toename van o.a. diabetes, nierfalen, hart- en vaatziekte en alzheimer. Chronische ziekten zorgen 
ervoor dat mensen zich ouder voelen en er ouder uit zien dan ze werkelijk zijn. De gezondheidsproblemen 
veroorzaken een kettingreactie in het lichaam waardoor de veroudering van iemand wordt versneld. Maar het kan 
ook anders. Er zijn talrijke voorbeelden van mensen over de hele wereld die hun veroudering hebben vertraagd. Dit 
noemen we anti-aging. Na 20 jaar van wetenschappelijk onderzoek, met een belangrijke rol van een Nederlands 
team deskundigen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, is het overduidelijk wat je kan doen om 
veroudering te vertragen (anti-ageing) én hoe je ziektebeelden van chronische ziekten zoals diabetes, nierfalen, 
hart- en vaatziekte, alzheimer en oogziekten kan verminderen. 
  
AGEs 
AGEs zijn schadelijke verbindingen die zich vormen wanneer overtollige suikers en eiwitten zich binden. Dit proces 
wordt glycatie genoemd. De wetenschap heeft bevestigd dat AGEs verantwoordelijk zijn voor allerlei 
gezondheidsproblemen (zoals bijvoorbeeld diabetes, nierfalen, hart- en vaatziekte, alzheimer en oogziekten) en 
veroudering. Een te hoog suikerniveau in het lichaam kan leiden tot een ongezonde ophoping van AGEs. AGEs 
kunnen in het lichaam komen door voeding dat bereid wordt met een hoge directe hitte zoals bijvoorbeeld 
gegrild/gebraden vlees en geroosterd brood.  
  
Meten van AGE-waarde 
Sindskort is er een nieuw apparaat op de markt om de AGE-waarde te meten. Deze AGE-waarde zal de komende 
jaren net zo belangrijk, zo niet belangrijker worden dan het bepalen van een cholesterol-, bloeddruk- en BMI-
waarde. De speciaal ontwikkelde TruAGE scanner kan pijnloos via een scan van de arm het AGE-niveau 
vaststellen. Door middel van Uv-licht door de huid weerkaatsen AGEs in het lichaam fluorescerend licht terug die 
het apparaat kan meten en omzetten in een waarde. De AGE-waarde wordt vervolgens op basis van je geboortejaar 
omgerekend naar een biologische leeftijd … je Tru AGE!  De precisie en technologie van de TruAGE scanner is door 
honderden studies gevalideerd. Inmiddels zijn er meerdere ziekenhuizen en artsen/therapeuten die met het 
apparaat werken. Care en Cure. Het is belangrijk om je AGE-niveau te weten zodat je deze beter onder controle 
kan houden en het risico op ernstige chronische ziekten/aandoeningen kan verminderen waardoor je langer 
gezond blijft. Voor vele chronische zieke mensen is er nu ook nieuwe hoop om ziektebeelden te kunnen verminderen 
door middel van speciale voeding om de opgestapelde AGEs in het lichaam af te breken. Kom naar deze nieuwe 
lezing van Ard Pisa om het laatste nieuws op gebied van healthy-ageing en aanpak van chronische ziekten te 
vernemen. De TruAGE scanner is tijdens de presentatie aanwezig en kun je eventueel je AGE’s laten meten. 
 

22 april          Hans de Waard 22 april          Hans de Waard 22 april          Hans de Waard 22 april          Hans de Waard ---- Jassentechniek Loslaat Seminar Jassentechniek Loslaat Seminar Jassentechniek Loslaat Seminar Jassentechniek Loslaat Seminar                                        
    
Om iedereen te ondersteunen in deze roerige en onzekere tijden organiseert Jassentechniek Nederland naast gratis 
maandelijkse loslaatsessies op afstand nu ook speciale Jassentechniek loslaat - seminars in Nederland en België 
voor slechts € 15, 00 p.p. 
 
Een uniek loslaat - seminar waar je weer hernieuwde levensenergie opdoet, ontspannen van wordt en weer rust in je 
hoofd krijgt. 
 
Ontspanning en hernieuwde levensenergie  
Alles rondom de Jassentechniek draait om het verkrijgen van ontspanning en hernieuwde levensenergie.  
Niet alleen in het lichaam maar ook in de wijze waarop je in het leven staat en handelt. Dit seminar is voor iedereen 
die wil loslaten. 
 
Bewustwording en loslaten  
Tijdens dit seminar geeft Hans de Waard (ontwikkelaar van de Jassentechniek) je inzicht in alle ballast die wij bij 
ons dragen - en het ontstaan ervan - zoals beperkende levenspatronen, onbewuste onwil, zelfbestraffings-
programma's, (kern)trauma's, negatieve gedachten en overtuigingen, etc.  



Bewustwording, acceptatie en omarmen zijn essentiële factoren bij het effectief loslaten. Vervolgens wordt deze 
ballast m.b.v. een volledige Jassentechniek sessie losgelaten en leer je een effectieve methode om zelf jouw 
onbewuste onwil los te laten. 
 
Zelfgenezendvermogen en meegaan met de Flow van het Leven  
Ook wordt er aandacht besteed aan het belang van de flow van het leven, waarom wij ons hebben vastgehouden en 
hoe je weer in de 'Flow' komt. Ook de specifieke ballast die het zelfgenezend vermogen van het lichaam ondermijnt, 
wordt besproken en effectief losgelaten. 
Ervaar het zelf en kom naar dit unieke Loslaat-seminar. Je bent meer dan welkom. 
 
 

Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterswoude 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Info voor de lezingen van onze zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen: 
 
Stichting In-zicht te Joure                                   Stichting Innerlijk Besef te Zeijen                 Stichting De Graancirkel te Steenwijk 
Info: Oene Hofman tel: 0519-346491         Info: Henk Koops tel: 0592- 656610           Info: Fenna Pit, tel: 0521-344480 
post@in-zicht.nl                                                         info@innerlijk-besef.nl                                         stichting@stichtingdegraancirkel.nl 
www.in-zicht.nl                                                           www.innerlijk-besef.nl                                          www.stichtingdegraancirkel.nl                                                                                           
 

Loslaten gaat vanzelf, wanneer je niet meer denkt “ik val, wanneer ik me niet meer vasthoud”. 


