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# Voorletters Achternaam

# is nieuw of voor de tweede keer. Kennismakingsconsult: 15 euro voor 20 minuten. 

Alle drie de zalen zijn in gebruik ! website

 Mirjam Lefeber

medium, contact met de overledenen. Ik start ik Alkmaar binnenkort weer een training 

mediumschap. www.mirjamlefeber.nl

# Jopie Jansen

je mag bij mij aan tafel een bijenwastekening maken en ik geef je een persoonlijke boodschap 

mee. 

Ingrid Mac Gillavry Nieuwetijdskindercoach, Medium, Tarotiste, waarneming via foto of voorwerp. www.spirituelekracht.nl

 Thea Jade

Antwoorden nodig op je levenspad? Dat kan op diverse wijzen. Ik ben medium, hsp'er en 

paragnost en doe spontane waarnemingen. Waarbij ik je een steuntje in de rug kan bieden 

soms met Quantum Touch of magnetiseren. Voelt u zich van harte welkom. 

# Marjolijn Bobeldijk - Mol

Verkoop van schilderijen en kaarten van bijenwas. Tevens kaartleggingen met mijn eigen 

bijenwaskaarten. 

# Rinske Dekker

Verkwikkende en ontspannen voetmassage en verkoop van eigengemaakte crémes en rollers 

met  etherische olie. Verkoop van pendels en orgonites! fb: gewoonrinske

# Gitta Böke

Paragnost, helderziende waarneming met foto's of voorwerpen en de kristallen bol. 

Magnetiseren.

# Elly van Halst

Ik heb engelenkaarsjes gehaakt van diverse kleuren en regenboogslingers met gehaakte 

engeltjes. Het zijn prachtige cadeautjes voor de feestdagen. 

 Bianca Huf

Na jarenlange fysieke zorgverlening gegroeid naar spirituele zorgverlening in de vorm van de 1 

jarige Keltische maanworkshop en het vertalen van de runenstenen. www.fuaran.nl

 Paul Kramer Helderziend en heldervoelend medium, met healing en deze gave wil ik u helpen. www.pakraspirit.nl

Patricia Sluis

baby en kinder fluisteraar en magnetiseren dmv handoplegging zittend op een stoel. Nu ook 

voor volwassenen het innerlijk kind consult. www.patriciasluis.nl

# Yvonne Leijenaar Teken en schilder medium. Persoonlijke schilderijtjes met waarnemingen. Vanaf € 20,-

 Joke  van Duynen Medium, ruim 30 jaar ervaring, psychometrie, tarot, healing.

Karin Konijn

Ik werk met symbolen die al meer dan 5000 jaar geleden in de Egyptische Oudheid werden 

geraadpleegd. Bij onzekerheid in moeilijke situaties, bieden de symbolen altijd uitkomst. www.egyptischwaarzeggen.nl

 Paulien Hartog Familie opstellingen 1 op 1 aan tafel. Systemisch werk. www.veelgoeds.nl

 Nimda Warmels

Ik ben natuurgeneeskundig therapeut en op de beurs maak ik gebruik van irisdiagnose om in 

de poppetjes van je ogen te zien wat je lichaam je te vertellen heeft. www.natuurgeneeskundewarmels.nl

# Karin Blaauwbroek

Ik leg tarotkaarten met verduidelijking van de gilded reverie lenormand kaarten. Dat is mijn 

passie! 

# Frank van Hemert Paragnost, tarot en numerologie www.frankvanhemert.info

 Anja v.d.Berg

Zinne Beleving. Je Lichaam als Zintuig. Oer Vertrouwen Ervaren in je Lichaam, en praten met je 

Lichaam! Ons Hart spreekt de taal van onze Ziel. En daar gaan we mee praten! HART ZIEL www.leefinjelijf.nl

 Dick Schoenmaker ontspannende nek en schoudermassage met warme kokos olie op de huid. www.bilobamassage.nl

Anneke Biersteker-de Vries

consulten waarbij ik mijn invoelend vermogen gebruik en m.b.v. tarotkaarten en kristallen je 

inzichten kan geven. www.akra.nl

# Arnold Tombal

Healer, ik maak gebruik van de Atlantisenergie om jouw oude pijnen op te lossen en je 

inzichten te geven om jezelf te herstellen. 

# Monique Bus

Bars behandelingen geven en mensen laten kennis maken met mijn coachingwerk op 

dimensies.

Tino Forelli aura tekeningen met helderziende waarnemingen en foto lezen www.aura-tino.nl

# Marjorie Werver Ik leg al vele jaren met veel plezier de tarotkaarten www.zevenster.info
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 Marco Termeer expositie van schilderijen met primaire kleuren van cirkel en lijnen. Wat zie jij op het doek? www.marcotermeer.nl

 Joke en Ruud Poortman

Een prachtige collectie sieraden, kristallen, hangers, krachtstenen en mineralen. Kettingen 

oorhangers, armbandjes en collectorsitems voor in huis! www.itsajoke.nl
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