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Programma voor de maanden januari tot en met juni 2023. 
De zaal is geopend vanaf 19:15 uur. De avonden beginnen om 20:00 uur precies. 

Tijdens een psychometrie avond mag u één voorwerp of één foto op de tafel neerleggen. 
Is er een bloemenseance, gelieve u enige bloemen of plantje mee te nemen. 

Het is gebruikelijk om u mobiele telefoon op stil te zetten. 
 

Januari 
Woensdag 04:  Sandra Koper verzorgt een verrassingsavond. 
Woensdag 11:  Frans Schmidt Gieskens verzorgt een avond met bandstemmen, via  
                            opnameapparatuur zal worden getracht om stemmen van overleden  
                            personen te ontvangen en daarmee een boodschap te geven. 
Woensdag 18:  Martin Reul verzorgt een avond met helderziende waarnemingen aan de                    
                            hand van een briefje waar een naam van een overleden persoon op 
                            geschreven is. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door diversen  
                            magnetiseurs. 
Woensdag 25:  Taco van der Mark geeft een lezing over balans in je leven met de vijf 
                            elementen (lezing nummer 1). 
Februari  
Woensdag 01:  Fien Simons verzorgt een avond met een bloemenseance. 
Woensdag 08:  Diana Veer verzorgt een avond met psychometrie. 
Woensdag 15:  Martin Reul verzorgt een avond met helderziende waarnemingen aan de  
                            hand van een nummer die u krijgt bij binnenkomst. Na de pauze kunt u  
                            gemagnetiseerd worden door diversen magnetiseurs. 
Woensdag 22:  Ton Bons verzorgt een avond met psychometrie aan de hand van een  
                            voorwerp of foto (levend of overleden persoon). 
Maart 
Woensdag 01:  Monique van Haastrecht verzorgt een avond met handlezen. Als u aan de  
                            beurt bent mag u naar voren komen om u handen te laten lezen. 
Woensdag 08:  Matthijs de Leng verzorgt een avond met muzikale boodschappen middels  
                            zijn digitale draagbare piano met bijbehorende boodschap. 
Woensdag 15:  Martin Reul verzorgt een avond met helderziende waarnemingen aan de  
                            hand van uw eigen geboortedatum. Na de pauze kunt u gemagnetiseerd  
                            worden door diversen magnetiseurs. 
Woensdag 22:  Manni Hoogendorp verzorgt een avond met (half)edelstenen, gelieve uw  
                            eigen steen mee te nemen. 
Woensdag 29:  Taco van der Mark geeft een lezing over balans in je leven met de  
                            Taoïstische inspiratie (lezing nummer 2). 
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April   
Woensdag 05:  Petra verzorgt een avond met psychometrie aan de hand van een voorwerp 
                            of foto (levend of overleden persoon). 
Woensdag 12:  Martin Reul verzorgt een avond met helderziende waarnemingen aan de 
                            hand van een briefje waar een naam van een overleden persoon op 
                            geschreven is.  Na de pauze kunt u gemagnetiseerd worden door diversen  
                            magnetiseurs.  
Woensdag 19:  Meriam van Zanten verzorgt een verassingsavond. 
Woensdag 26:  Maria Plop verzorgt een avond met een bloemenseance,     
     gelieve u enige bloemen of een eigen plantje mee te nemen. 
Mei 
Woensdag 03:  Jan van Dongen verzorgt een avond met waarnemingen. 
Woensdag 10:  Brigitte Goudsmith verzorgt een avond met psychometrie aan de hand van 
                            een voorwerp of foto (levend of overleden persoon). 
Woensdag 17:  Martin Reul verzorgt een avond met helderziende waarnemingen aan de 
                            hand van een nummer die u krijgt bij binnenkomst. Na de pauze kunt u 
                            gemagnetiseerd worden door diversen magnetiseurs. 
Woensdag 23:  Frans Schmidt Gieskens verzorgt een avond met bandstemmen, via  
                            opnameapparatuur zal worden getracht om stemmen van overleden    
                            personen te ontvangen en daarmee een boodschap te geven. 
Woensdag 31:  Taco van der Mark geeft een lezing over balans in je leven met de 
                            Chinese astrologie (lezing nummer 3). 
Juni 
Woensdag 07:  Ton Bons verzorgt een avond met psychometrie aan de hand van een 
                            voorwerp of foto (levend of overleden persoon). 
Woensdag 14:  Martin Reul verzorgt een bloemenseance middels helderziende  
                            waarnemingen, hij plukt deze avond uw meegebrachte bloemen. Bij   
                            binnenkomst krijgt u een nummertje zodat u weet dat Martin zijn boodschap  
                            tot u richt. Martin heeft graag veel bloemen, dus beperk u niet tot één bloem  
                            maar neem een bos of bosje bloemen mee. 
Woensdag 21:  Monique van Haastrecht verzorgt een avond met handlezen. Als u aan de 
                            beurt bent mag u naar voren komen om u handen te laten lezen. 
Woensdag 28:  Sandra Koper verzorgt een avond met psychometrie aan de hand van een 
                            voorwerp of foto (levend of overleden persoon). 
 

Wij wensen u een fijne vakantie  
toe en zien u graag terug op 

 06-09-2023. 
                             
                            


