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Lieve mensen, 
 
Na een mooie zomer vangt ons seizoen ietwat ongebruikelijk aan. We beginnen op zaterdagmiddagzaterdagmiddagzaterdagmiddagzaterdagmiddag 13 13 13 13 
september met onze eerste lezing van het seizoen. Deze lezing wordt verzorgd door Ard Pisa, met het 
onderwerp: “Stop kanker vandaag, en niet over 20 jaar”. Deze lezing kunnen we  aanbieden voor € 5,00 
p.p.  Voor latere lezingen die op het programma staan hebben we de toegangsprijs moeten verhogen naar  
€ 10, 00 p.p.  
 
Woensdagavond 24 september volgt de presentatie:  De Stand van Zaken door Anton Teuben.  
Op 22 oktober een vrolijke lezing van Hayo Bol met als thema: “Mijn verstand denkt dat mijn hart iets 
voelt”.  
 
Omdat er veel belangstelling is voor de Schumann Resonantie Cursus, is deze op zaterdag 1 november van 
10:30-18:00 uur in De Nije Warf te volgen. De kosten bedragen € 55, 00 voor de gehele dag en de cursus 
wordt gegeven door Anton Teuben.  
 
Op 26 november verwelkomen we Bert Janssen met de presentatie: “The Other world, en de weg er naar 
toe”.  In december pauzeren we even en gaan we op 28 januari verder met een inspirerende lezing van 
Robert Gilhuijs met als onderwerp: “Mijn Beschermengel”.  
Al met al een gevarieerd aanbod, met veel informatie maar ook humor en plezier. 
 
Liefs en van harte tot ziens bij de lezingen en de cursus! 

Froukje. 
   

 

  

                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
De Nije Warf 

Wat het is 
 

 
 
 

 

Het is onzin zegt het verstand 
Het is wat het is zegt de liefde 

 

 
 

 
 

Het is ongeluk zegt de berekening 
Het is niets dan pijn zegt de angst 
Het is uitzichtloos zegt het inzicht 
Het is was het is zegt de liefde 

 
 

 
 
 

Het is belachelijk zegt de trots 
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid 

Het is onmogelijk zegt de ervaring 
Het is wat het is zegt de liefde 

Erich Fried



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 omschrijving van de lezingen tot en met januari 2015.              
 

•   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 € 10,00 en voor donateurs € 8,00 per persoon. 
•   Aanvang van de lezingen is 19:30 uur, m.u.v. de lezing van Ard Pisa, zie nieuwsbrief. 
•   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 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.  
 
   

Het programma van Stichting WijzeR t.m. januari 2015 
-------------------------------------------------------------------------------------------
                                    spreker                                               thema 
 
13 september     Ard Pisa                                            Stop kanker vandaag en niet over 20 jaar 
24 september            Anton Teuben                               De Stand van Zaken    
22  oktober                                Hayo Bol                                          Mijn verstand denk dat mijn hart iets voelt 
1 november         Anton Teuben                               Shumann Resonantie Cursus 
26 november                Bert Janssen                                   The Other world en de weg er naar toe  
28 januari           Robert Gilhuijs                             Mijn Beschermengel 
                                                                                                                                      



Omschrijving van de eerste vier lezingen en de Schumann Resonantie Cursus:  
 

Zaterdagmiddag 13 september  van 13:30 Zaterdagmiddag 13 september  van 13:30 Zaterdagmiddag 13 september  van 13:30 Zaterdagmiddag 13 september  van 13:30 ---- 17:00      17:00      17:00      17:00         
    
Ard Pisa Ard Pisa Ard Pisa Ard Pisa ---- Stop kanker vandaag en niet over 20 jaar Stop kanker vandaag en niet over 20 jaar Stop kanker vandaag en niet over 20 jaar Stop kanker vandaag en niet over 20 jaar    
        
Ard Pisa: Al jaren houdt mij de vraag bezig waarom er nog geen oplossing is gevonden voor doodsoorzaak 
nummer 1: kanker. Vanuit mijn passie voor gezondheid heb ik jaren geleden eigen onderzoeken opgestart 
om te achterhalen wat wél en niet gezond is. Tijdens een van de onderzoeken verwoordde een 
gespecialiseerde arts in kanker mijn passie als volgt: “Ik heb Ard Pisa leren kennen als een bevlogen man. 
Een man die vanuit eigen ervaring een passie heeft voor een gezonde levensstijl. Ard wil mensen niet 
alleen bewust maken van gezondheidsfactoren en dat ze hun kans op welvaartsziekten kunnen verkleinen, 
ik heb de indruk dat zijn werkelijke passie ligt in het mensen willen helpen hun oorspronkelijke vitaliteit 
en levens-zin terug te claimen”. 
 
Historische ontdekking  
Na het uitkomen van het grootste, best wetenschappelijke rapport over de relatie tussen lifestyle en 
kanker van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in 2009 en lezen van het boek ‘Het verzwegen verhaal 
over kanker’ van professor Brian Peskin uit 2011, gebaseerd op de wetenschap van Nobelprijswinnaar dr. 
Otto Warburg, heb ik nog maar één missie: dit moet iedereen weten! Het wetenschappelijke bewijs over 
het verlagen van de kans op kanker met tientallen procenten heeft mij geïnspireerd om op te staan tegen 
kanker, want het kan niet waar zijn dat de oorzaak van kanker sinds 1926 bekend is maar de 
kankerindustrie met zijn farmaceutische spelers met miljarden omzet er niets van wil weten. Ik vind dat het 
tijd is om het grote publiek te informeren over wat ze zelf kunnen doen om risico’s flink te verlagen en hoe 
mensen hun immuunsysteem kunnen optimaliseren, omdat het immuunsysteem een cruciale rol speelt bij 
zowel preventie als genezing. Daar gaan mijn lezingen en mijn boek ‘Wat Angelina niet wist over kanker 
maar wel had moeten weten’.  
 
We zijn het allemaal gaan geloven 
Het is tijd om met elkaar de stilte te doorbreken. De reguliere geneeskunde heeft met de enorme sommen 
geld en mankracht het menselijk lijden rondom kanker niet weten te verminderen. We zullen met een 
nieuwe kijk op kanker nieuwe paden moeten bewandelen om het probleem eindelijk op te lossen. 
Eigenlijk gaat het allang niet meer over wetenschap, maar over wie wie gelooft. “We zijn namelijk 
allemaal gaan geloven dat kanker domme pech is, genetisch bepaald is en er maar 1 protocol is voor 
behandeling: operatie, chemo, bestraling en hormoonbehandeling.”  
 
Gezondheidsrevolutie: recht op gezondheid  
Het is tijd voor een ware grootschalige gezondheidsrevolutie omdat uiteindelijk voorkomen beter dan 
genezen is. Ieder mens heeft recht op volledige (gezondheids)informatie, beschikbaarheid over het totale 
zorgassortiment (regulier en alternatief) en het maken van eigen keuzes. Volgens mij zit de huidige zorg in 
een wurggreep van de wetgever en door het belang van farmaceutische bedrijven wordt de patiënt het 
zicht op het totale assortiment aan zorg ontnomen met als pijnlijke gevolg dat het aantal gezonde jaren 
afneemt en er steeds meer zieken komen.   
 
Foekje Meijer Linstra zal ook bij deze lezing aanwezig zijn, om na de presentatie als ervaringsdeskundige 
mee te helpen vragen rondom dit onderwerp te beantwoorden.   http://www.kankervoorbij.com/  

                                                                                               
    
    
    



24 september        Anton Teuben 24 september        Anton Teuben 24 september        Anton Teuben 24 september        Anton Teuben ---- De Stand van Zaken De Stand van Zaken De Stand van Zaken De Stand van Zaken    
    
Anton Teuben: om een redelijk overzicht te krijgen van wat er zich nu allemaal op globaal en universeel 
gebied afspeelt, is deze Stand van Zaken presentatie een aanvulling op bestaande inzichten.  
De universele kennis die ik als ufo meldpunt heb mogen ontdekken en ontvangen deel ik graag met u. 
 
Tijdens de presentatie hoort u het Laatste Nieuws over o.a. 
 
De Schumann resonantie en je zelfgenezend vermogen 
Onze holle aarde en de openingen bij de Noord- en Zuidpool 
Vrije energie en de voordelen voor onze planeet en alle bewoners 
Buitenaards contact en UFO’s, een feit dat velen nog niet kunnen bevatten 
Wat speelt zich af in ons zonnestelsel en in de dimensies 
Het ware verhaal van MH-370 
 
De redenen waarom dit nog niet tot het grote publiek is doorgedrongen en we hierover vrijwel niets op t.v. 
en in de media zien zijn na deze presentatie een stuk duidelijker.  
Wij hopen u te ontmoeten en er is ruimte om vragen te stellen. 

    
    

22 oktober            Hayo Bol 22 oktober            Hayo Bol 22 oktober            Hayo Bol 22 oktober            Hayo Bol ---- Mijn verstand denkt dat mijn hart iets voelt Mijn verstand denkt dat mijn hart iets voelt Mijn verstand denkt dat mijn hart iets voelt Mijn verstand denkt dat mijn hart iets voelt    

Een vrolijke lezing over het wel en wee van jouw en mijn verstand. Iedereen heeft gezond verstand anders 
zou je dit niet eens willen lezen, maar niet iedereen heeft inzicht over de werking van het verstand. Er wordt 
veel gepraat over het lichaam, de ziel en je ego maar veel minder over wat het verstand nu precies inhoudt.   

De lezing wil deze leemte opvullen en antwoord geven op vragen als: 

Waarom voel ik mij zoals ik voel? 

Waarom overkomt mij dit? 

Wat is het verschil tussen gevoel en emotie? 

Wat is trauma en hoe kom je daar vanaf? 

Waarom denk ik zoals ik denk? 

Waarom blijven bepaalde dingen in mijn leven zich herhalen ondanks dat ik dat bewust niet wens of wil. 

Hoe verbeter ik mijn relaties? 

Met de antwoorden op deze vragen kun je verder.  

Het zal je zicht op jezelf verhelderen en geeft praktische handvatten voor in je dagelijkse leven. 

Gezond verstand is datgene wat je verder brengt in het leven. 

Doe mee en kom naar de lezing! 

 

Vanaf 1989 na de HBO studie Milieukunde heeft Hayo Bol diverse opleidingen gevolgd, waaronder 
Natuurgeneeskunde, Massage, HBO pijnbestrijding, Chinese geneeswijzen, Neurofeedback, Emotional 
Freedom Techniques (EFT) en auditing. Daarnaast heeft hij zich verdiept in verschillende geestelijke 
tradities en religies. De weg naar geestelijke vooruitgang en het terugkrijgen van je natuurlijke 
vermogens staat daarin centraal. 

    



1 november           Anton Teuben 1 november           Anton Teuben 1 november           Anton Teuben 1 november           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 ---- 18:00 uur 18:00 uur 18:00 uur 18:00 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 exclusief consumpties 55,00 exclusief consumpties 55,00 exclusief consumpties 55,00 exclusief consumpties    

    

26 november        Bert Janssen 26 november        Bert Janssen 26 november        Bert Janssen 26 november        Bert Janssen ---- The Other world en de weg er naar toe The Other world en de weg er naar toe The Other world en de weg er naar toe The Other world en de weg er naar toe    

De Otherworld klopt aan de deur. In Wiltshire, Engeland, waar ieder jaar minstens de helft van alle 
nieuwe graancirkels ter wereld worden gevonden, zijn grote energetische krachtplekken, zoals Avebury, 
Silbury Hill, West Kennet Long Barrow, Sanctuary, en Stonehenge. Bert Janssen heeft daar, net als zoveel 
andere mensen, ervaren hoe de Otherworld meer dan ooit onze dagelijkse wereld binnensijpelt. Hij zal 
verhalen over de bijzondere ontmoetingen die hij had, en de wonderbaarlijke gebeurtenissen die zijn pad 
kruisten. De Otherworld dringt zich meer en meer aan ons op. Er is echter ook een omgekeerde weg. We 
kunnen zelf het initiatief nemen en deze Otherworld, die gevuld is met inspirerende wonderen en 
geestprikkelende synchroniciteiten, opzoeken en betreden. Door alert te zijn en er voor open te staan, valt 
deze weg te bewandelen. De Otherworld is altijd door de kieren naar binnen gekropen, maar klopt nu 
openlijk aan de deur, en het is aan ons open te doen. 

Laat je meevoeren op de woelige baren van een intens meeslepend en soms ook verbijsterend verhaal over 
wonderlijke gebeurtenissen en bijzondere ontmoetingen.  
 

 

Over Silbury Hill en Solsbury Hill.  

Over Koning Arthur, de Graal en Merlijn.  

Over krachtplekken en Kathedralen.  

Over Boodschappers en wat ze te zeggen hebben. 

Over graancirkels en magische ringen. 

Over remote viewing, tracking en metatracking. 

Over de Otherworld, en de weg ernaar toe! 
 

Waarschuwing! Na dit verhaal gehoord te hebben, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. 
 

Bert Janssen heeft talrijke artikelen geschreven en is de auteur van verscheidene boeken, waaronder ‘The 
Hypnotic Power of Crop Circles’, ‘Dagboek van een Tijdreiziger’ en de thriller ‘Sophia’s Ei’, dat gebaseerd is 
op gnostische inzichten. 

www.BertJanssen.nl  www.CropCirclesandMore.com  www.MetaTracking.com 



28 januari 2015         Robert Gilhuijs 28 januari 2015         Robert Gilhuijs 28 januari 2015         Robert Gilhuijs 28 januari 2015         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 

 

Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterwoude 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

    

    

    

    

    

    

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

Stichting In-zicht te Joure                                             Stichting Innerlijk Besef te Assen 
            Tel: 0519-346491                                                   Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10  

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 

 
Wie de toekomst wil bepalen, moet zich heden inzetten. 

                                                                                                                                                                                 Ruth Zwijgers                                                                                             


