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Persoonlijke instructie 
Inrichting Blz12 Jacob. Marjan, Nettie,  
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Aanwezig als vrijwilliger: Dori, Emmy, Evelien, Henk, Jacob, Jan, Marjan, Mariska, 
Nettie 
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1 Algemene informatie 

Contactinformatie 
Contact persoon vanuit de CCN is Marjan 06/12909878 Een contact persoon bel je 
alleen in noodsituaties dwz als je niet op tijd kunt komen etc. 
Marjan is zaterdag en zondag alleen nog per mobiel te bereiken (dus niet meer per 
mail) 
Bij geen gehoor Nettie bellen 06/22826438. Deze is ook op zaterdag en zondag 
alleen per mobiel te bereiken. 
 
Gegevens Expohallen in Houten 
Expo Houten  Meidoornkade 24  3992 AE Houten t 030 634 9100  
www.expohouten.nl  
 

Reizen 
Informatie openbaar vervoer: http://www.9292ov.nl/ 
 
Per trein  zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is de snelste 
verbinding.  
1. uitstappen op Utrecht CS. Lopen richting Jaarbeurs, trap af. Rechtdoor, de wit 

geribbelde straattegels volgen. Oversteken bij zebrapad. 
Onkruidbussen (retour € 2,50) staan links van de luifel van de Jaarbeurs. Deze 
pendelen op 21 maart naar Expo Houten.Er rijden tussen kwart voor 10 en 18.00 
u ONKRUID-bussen. De laatste pendelbus vertrekt om ongeveer 18.15 uur. 

 
2. De eerste trein reguliere trein bus combinatie vind je hieronder: 

9:43 treinstation Centraal Utrecht spoor 18b treinstation Houten spoor 2 9:51 
Stoptrein  NS richting Breda  

 
9:51 treinstation Houten Station NS Houten 9:57 lopen 6 min 

 
10:02 Station NS Houten Provincialeweg/Doornkade Houten 10:09 Bus 47  
Connexxion 
richting Utrecht  

 
10:09 Provincialeweg/Doornkade Houten meidoornkade houten 10:17 
lopen 8 min 

 
Met de auto: 
Expo Houten ligt aan de A27, de autoweg Utrecht-Breda/Den Bosch, afslag 29, 
Houten. Volg de ANWB-borden Euretco. Adres: Meidoornkade 24 3992 AE Houten 
Tel. 030-6349100  
Parkeren is gratis. 
http://www.expohouten.nl/Contact.html = routebeschrijving 
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Kaarten 
Je hebt een kaartje gekregen met een sticker erop. Bezoekers/vrijwilligers zonder 
sticker op de afscheurstrook van de entreekaart hebben geen toegang tot de beurs  
Er zijn 2 exposantenkaarten. Deze zijn niet op naam. Deze kan je gebruiken om naar 
binnen en naar buiten te gaan. 
-------------- 
8.1 De door de organisatie aan huurder om niet verstrekte toegangskaarten mogen uitsluitend in de periode voorafgaand aan de 
beursdag worden verkocht of verspreid. Zij zijn uitsluitend geldig indien voorzien van een stempel, sticker of duidelijke 
handgeschreven informatie, bevattend naam en adres van de huurder. 
8.2 Verhuurder heeft het recht kaarten die niet aan in het vorige lid bedoelde normen voldoen, ongeldig te verklaren.  
8.3 Wanneer een huurder kaarten toch op de beursdag zelf aan derden ter beschikking stelt, heeft de organisatie het recht de 
huurder van de beurs te verwijderen. E.e.a. onverminderd het gestelde in artikel 4.1 van deze huurvoorwaarden. 

 
Mocht de sticker niet genoeg zijn zet dan ook de volgende gegevens: Prinses 
Margrietlaan 65, 1421 XG Uithoorn met een krabbel op het kaartje. 
 
N.B.Niet alle lezingen en demonstraties zijn gratis, vrij te betreden. Zie 
beursprogramma voor de details. 

overig 
Er is een bewaakte garderobe. Er zijn geen kluisjes, dus neem een heuptasje/ klein 
tasje mee waar je je portefeuille en zo in kan .Onder tafel 1 kunnen we tassen kwijt 
en jassen kwijt.  
Pinnen kan beperkt in het restaurant van Expo Houten Pin dus bij voorkeur als je met 
de trein komt op Utrecht centraal. 
We hebben 1 auto die ook gebruikt kan worden om je even terug te trekken. 
Zou gauw je op de stand aanwezig bent , krijg je ook te horen waar de 
nooduitgangen zijn en hoe we handelen bij brand. o.i.d. 
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan af te wijken van de definitieve 
beursindeling.  
 

catering 
Alle supermarkten zijn in Houten op zondag gesloten. Mocht je met de trein komen 
dan is er in de stationshal van Utrecht centraal een AH waar je eten kan 
aanschaffen.  
Er zijn op de beursvloer twee cateraars met "Onkruid"eten. Het restaurant van Expo 
Houten is op zondag open. 
 
We hebben in de stand een waterkoker om koffie, thee, cup a soup te maken. Neem 
zelf een waterflesje mee. 
Ook is er fruit en iets lekker voor bij pauzes, zowel zoet als hartig. Voor de lunch 
zullen we wat brood kopen en beleg. 
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2 Wat ga je doen? 
 
Voor alle standhouders geldt:  
• werken vanuit de stand en niet daarbuiten.  
• Materiaal dat buiten de stand in doorgangen etc. is geplaatst moet direct worden 

verwijderd 
• Het ophangen, neerleggen of uitdelen van foldermateriaal etc. buiten uw stand is 

niet toegestaan. Neergelegde folders worden afgevoerd (ook die op de 
terrastafels gelegd worden). 

• Stand opruimen en weggaan voor het einde van de beurs (18.00 uur) is niet 
toegestaan. 

 
Bemensing stand 
Vanaf 10.00 uur is de beurs open voor bezoekers. We zijn contractueel verplicht 
vanaf 9.30 uur aanwezig te zijn. 
Lezingen etc in de zalen begint vanaf 10.30- 11.00 uur en duren tot uiterlijk 16.20 dat 
betekent dat we aan het eind een aantal extra mensen willen inplannen. 
 
roosterindeling en vrije tijd 
In het algemeen geldt: hoe meer mensen hoe meer tijd er ook is om een lezing of 
demonstratie te volgen (Zie onkruidprogramma voor wat er zoal is).  
Dit gebeurt in overleg en hoe meer uren je draait hoe meer er ook rekening 
gehouden wordt met jouw keuze. Het idee is dat iedereen de mogelijkheid heeft om 
één lezing of demonstratie te kunnen volgen. 
 
Er staan steeds minimaal 3 mensen in de stand om zich bezig te houden met het 
lokken van mensen via een inspiratie kaartje - een sessie te doen –  informatie te 
verstrekken mbv het informatiemateriaal in de stand ( zie ook de informatie bij wat 
gaan we doen) 
 
 

Wie aanwezig Volgt graag 
lezing/demo om 

Vanaf hoe laat Ingeroosterd 

Evelien (regioavond) 
Dori (kaartje via de post) 
Mariska (regioavond) 
 
Nettie (exposanten kaart) 
 
Jacob (zaterdagavond) 
Marjan (exposantenkaart) 
 
Emmy (regioavond) 
Henk (per post) 
Jan (kaartje via de post) 

Mindfulness 1500-15.20 
Mindfulness 1500-15.20 
*Klankhealing 12-12.30 
of12.50-13.20 
Luisteren naar binnen 14.30-
14.50 
Geen voorkeur 
Intuïtieve ont. 11.45 –12.30, 
15.15 – 16.00 uur 
? 
? 
? 

tussen11.00-11.30 
? 
? 
 
vanaf 9.15 uur 
 
vanaf 10.00 uur 
vanaf 9.15 uur 
 
vanaf 12.00 uur 
vanaf 10.00-14.00 uur 
vanaf 12.00 uur 

11.30 – 14.30 en later …18.00 
14.00 – 14.50 en, 15.40- 18.00 
14.00 – 16.00 en later …18.00 
 
9.15 – 12.00 en later ..18.00 
 
10.00 –12.30 en later … 18.00 
9.15 – 11.45 en later … 18.00 
 
12.00-14.00 en later..-18.00 
10.00 – 13.45 uur incl. pauzes 
12.00…….                tot 18.00 

 
* betaalde lezing, zelf boeking en bijbetalen regelen. Op de dag zelf staat er bij de 
entree een tafel daar kan je voor de betaalde lezingen en demonstraties nog een 
kaartje kopen. 
Het definitieve rooster krijg je uiterlijk vrijdag toegestuurd. 
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Vormgeving stand 
• Aankleding achterwand: logo CCN met  fotocollage  (6 xA3) deels hangend en 

liggend op tafel 1 
• Zij wanden: rechts ecru lap met1 tekst, link ecru lap of bedekt met blauw papier 

over de tafels draperen we onderkleden met bovenkleden 
• Tafel 1 deels catering zaken en expo 
• Tafel 2 inkijk en weggeef materialen 
• 1 sessieplekje links tussen tafel 1-2 
• 1sessieplekje rechts aan de voorkant van de stand 
 
Wat is aanwezig 
1.  beeldend: fotocollage aan de wand en deels op tafel 
2. Data & basistrainingkaartje op tafel 2 en om uit te delen 
3. inspiratiekaartjes om een sessie te kunnen doen (mini) om aan te sporen om in 

de stand te komen 
4. folder (staat in een folderwand bij de ingang) en in de stand (tafel 2) om uit te 

delen 
5. werkboeken van verschillende trainers en boekje van Niek. Dit staat op tafel 2 ter 

inzage. 
 
Wat doe je met welke informatie 
De bedoeling is om met mensen in gesprek te komen. Middels een inspiratiekaartje 
of via de fotocollage. De folder, basistrainingkaart en de werkboeken(ter inzage) zijn 
er voor als mensen geïnteresseerd zijn. 
 
1 Info over fotocollage 
Dit is een hulpmiddel om de sessiestructuur & proces inzichtelijk te maken aan 
buitenstaanders. 
 
2 Basistraining kaartje  
Om uit te delen als mensen werkelijk geïnteresseerd zijn en geen internet hebben. 
A5 voorkant: data overzicht, Achterkant: hoe ziet de basistraining er uit. 
 
3 Inspiratiekaartje 
Doel: mensen te inspireren voor een proef sessie van max 6 minuten op basis van 
een zinnetje. Dit om een beleving te creëren met vrije aandacht en om in gesprek te 
komen. 
 

 

 
 
Geef je emoties een 

plek 

 

Wat is voor mij belangrijk?               

 

 
Waar wil ik naar toe? 
Wat heb ik nu nodig 
Hoe doe ik dat - hoe ga ik hier mee om? 

 
 
 
Volg de training: succesvol omgaan met emoties 
Voor data en informatie : www.co-counseling.nl 
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Voor kant Plaatje met 1 tekstzin   Achterkant Zinnetjes voor het opstarten van een interne 
dialoog. 

Mochten menen graag een sessie willen doen, dan kunnen ze ook intekenen op de 
sessielijst (Max. 15. min p.p.Na 6 min sessie afronden en nog ervaringen 
doorspreken, tijd voor vragen etc.) 
 
4 folder 
De folder staat in een folderwand bij de ingang van de beurs en ligt in onze stand op 
tafel 2 om uit te delen. Er hoeft dus niet actief folders uit gedeeld te worden. Wel 
moet er af en toe gecontroleerd worden of er nog genoeg folders zijn in de 
folderwand. 
 
 
Na de beurs 
Afbouwen & opruimen 
Stand opruimen en weggaan voor het einde van de beurs (18.00 uur) is niet 
toegestaan - de bedoeling is dat de beurs ook voor einde middag-bezoekers 
aantrekkelijk blijft. Zorg dat uw stand zondag uiterlijk om 19.00 uur leeg (en bij eigen 
standbouw gedemonteerd en afgevoerd) is.  
Opleveringsvoorwaarden 
Uw stand is vervaardigd van plaatmateriaal waaraan u posters, aankondigingen etc. 
kunt bevestigen met behulp van spelden, punaises en plakband, dus niet spijkeren, 
boren etc. Gebruik liever geen nietpistolen omdat deze de stand onherstelbaar 
kunnen beschadigen. Bovendien verwonden ze bij de afbouw onze medewerkers. 
Wij verwachten uw stand terug te krijgen in dezelfde staat als waarin u hem ontving.  
Evenmin is het toegestaan in muren, plafonds, kolommen en vloeren te boren, 
spijkeren, schroeven of nieten. 
De stroom wordt even voor 18.00 u afgesloten.  
 
De laatste groep in de stand, zorgt ook voor de afbouw. Rond 17.30 kan je de 
catering spullen al opruimen en gebruiken we nog maar 1 sessieplekje. 
Tussendoor kunnen ook al de verschillende folderpakketjes gemaakt worden. Naar 
wie wat toe gaat. Zie hieronder. 
De folder die over zijn kunnen voor een groot deel overgeheveld worden in 
enveloppen of plastic zakken (met tenminste 100 folders. 

o 1 voor Marian van Wijngaarden (100folders) 
o 1 voor Marlies (100 folders) 
o 1 voor Peter Leiden 
o 1 voor Nettie Amsterdam 
o 1 voor Jacob Utrecht (200 folders) 
o 1 voor Marjan & JP Rotterdam (200 folders) 
o 1 voor Geoff Den Haag 
o 1 voor Mira 

 
Om 18.00 kunnen de folders uit de folderwand gehaald worden. 
 
Er is een checklist (blz 16-17) waarop staat wat van wie is en waar het in materiaal in 
op geborgen moet worden 
• Ontkoppelen elektriciteit: haspels etc meenemen,  
• Materiaal van de wanden: in krat 
• Voorbeeld werkboeken bij elkaar in blauwe tas Marjan 
• Overige pr materialen bij elkaar inde kookpunttas 
• 15 Boekjes van Niek opschrijven 
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Afval 
Afval dat achterblijft wordt ons door Euretco apart in rekening gebracht. Afval dat u 
achterlaat rekenen wij aan u door. Wilt u alstublieft uw eigen afval en resten 
foldermateriaal (ook de rest folders uit het folderrek) mee terug nemen? Laat geen 
standmateriaal, verpakkingsmateriaal etc. achter in de beurshal. Vocht niet in de 
prullenbakken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 onkruid programma 
Er zijn lezingen waarvoor apart betaald moet worde (zie bestelcodes hieronder). 
Als je hiernaar toe wilt , moet je zelf 2 euro overmaken en dit door geven aan Marjan 
vanwege de roosterplanning. 
 
N.B. Je kunt maar 1 lezing bijwonden tijdens je ingeroosterde periode. 
 
Hoe bestel je?  
Noteer je keuze en het aantal kaartjes bij "omschrijving" van het internetbankieren. 
De bestelcodes voor de lezingen, workshops en optredens zijn als volgt: 
Eerste Lente-wende: LW1  11.30-12.00 u 
Eerste lezing Linda Keen: LK1  11.45-12.30 u 
Eerste Klankhealing: KH1  12.00-12.30 u 
Eerste lezing Maya’s: MA1  12.15-13.00 u 
Eerste lezing Annemarie Postma: AP1 12.45-
13.30 u 

Tweede Klankhealing: KH2 12.50-13.20 u 
Tweede lente-wende: LW2 13.15-13.45 u 
Tweede lezing Maya’s: MA2 14.00-14.45 u 
Tweede lezing Annemarie Postma: AP2 14.30-
15.00 u 
Tweede lezing Linda Keen: LK2 15.15-16.00 u 
Lezing Patty Harpenau: PH16.15 - 17.00 u  

 
Entreekaarten en 2-eurokaartjes (zie Lezingen, workshop en optredens elders op deze website) zijn 
als volgt te bestellen: 
Maak het totaalbedrag onder vermelding van je naam en volledige adres over op 
bankrekeningnummer 78.48.52.278 t.n.v. Onkruidbeurs Wieringerwaard. 
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Programma Onkruidbeurs intuïtie 2010 

 Zaal Den  Wilgenzaal  Iepenzaal  Elzenzaal 

10.30 - 
11.30 

Muziek Joshua 
Samson en Ruben 
van Roon 

11.00-
11.20 

Gaia's Kracht" 
Roelien de Lange 

11.00 - 
11.20 

Het paard als 
leermeester " Petra 
Nelstein 

11.00 - 
11.20  

Spirituele verlos-
kunde: opleiding tot 
levensbegeleider"  
Karin Poortthuis 

11.45-
12.30 

15.15 -
16.00 

Intuïtieve 
ontwikkeling 25 
jaar later" (Engels) 
Linda Keen 

11.30 
-12.00 

13.15- 
13.45 

Lente wende ritueel 
Peter Houtman 

11.30 - 
11.50 

Liever creatiever?" 
Lia Nijman en 
Jenny de Bode 

11.30 - 
11.50  

De tarot als 
inwijdingsweg"  Elly 
Spronk   

12.45-
13.30  

14.30-
15.00 
uu 

The deeper secret 
of love" 
Annemarie 
Postma 

12.15-
13.00 

14.00-
14.45 
u " 

'De waarheid rond 
2012' Dr. Laura van 
Broekhoven 

12.00- 
12.30 

12.50 -
13.20 

Klankhealing 
"Aandacht en Klank

12.00 - 
12.20  

Intuïtie, levenslang 
leren"  Tjeerd Gorter   

16.15 -
17.00 

The Life Codes"  
Patty Harpenau 

15.00 
-15.20 

Wie is Amma en wat 
doet Amma?" 

14.00 - 
14.20 

"Het kind van deze 
tijd" Sylvia 
Roosendaal 

12.30 -
12.50  

"Gevoelige kinderen, 
gehoord, gezien, 
begrepen"  Anita 
Beekmans-Verhagen   

   15.30 
- 5.50 

Ritueel 
"Sjamanistisch 
Desinyretrieval" 
(Voorbestemming 
ophalen) Petra 
Giesbergen 

14.30 - 
14.50 

"Luisteren naar 
binnen"  Ed Baas   

13.00 - 
13.20 

Thaise yogamassage 
Tirza Bottema 

  16.00 
- 6.20 
u 

Meer dan botten en 
spieren.." Heleen 
Sijtema 

15.00 - 
15.20  

"Mindfulness, 
aandacht voor nu" 
Marc Brookhuis   

13.30 - 
13.50  

Leren omgaan met 
emoties" Wim Kijne   

    15.30 - 
15.50  

"Intuïtie en het 
belang van balans"  
Anita Boom-van 
Doorn   

14.00 - 
14.20  

Innerlijk 
beeldschilderen, voor 
beeldend helen en 
innerlijke rust"  Riet 
van Diemen   

    16.00 - 
16.45  

Spirit in finance"  
Ivo Valkenburg 

14.30 - 
14.50  

Wie de dood kent, leeft 
anders"  Yolanda Rijks  

      15.00 - 
15.20  

Malva therapie, 
kosmische schijf en 
eigen intuïtie"  Eveline 
Rauwé   

      15.30 - 
15.50  

Waarom mannen in 
hun ontwikkeling 
achterlopen op 
vrouwen. En wat kun 
je er aan doen?"  
Peter Houtman 

      16.00 - 
16.20 

Helende meditatie 
vanuit het hart" Tina 
Hiddema Amadorra 
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Zaal Den 
10.30 - 11.30 u  13.45-14.15 u Muziek Joshua Samson en Ruben van RoonOreade 
 Joshua Samson verzorgt vandaag twee concerten. Hij bespeelt daarbij de PanArt hang drum. Ruben van Roon 
ondersteunt hem op toetsen. 
De PanArt hang drum is een instrument dat lijkt op de steeldrum maar met een zachter geluid. Het ritmisch geluid van 
de hangdrum is inspirerend, meditatief en opbeurend. Neem een moment voor jezelf en laat de muziek je ontspannen 
en opladen.  
11.45-12.30 u 15.15 -16.00 u "Intuïtieve ontwikkeling 25 jaar later" (Engels gesproken, zonodig vertaling) Linda 
Keen 
Heb je ooit het gevoel gehad dat dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren, hoe moeilijk en pijnlijk ook? Als je 
terugkijkt op een moeilijke periode, realiseer je je dan hoe deze je sterker , wijzer en uiteindelijk gelukkiger heeft 
gemaakt? Hoe kom je er achter wat het doel is van al deze ervaringen in het verleden en in je leven vandaag? Hoe 
kunnen we leren om pijnlijke ervaringen te zien als een leerproces dat ons dichterbij onszelf brengt en ons laat zien wie 
we werkelijk zijn?  
Sinds de verschijning van de uitgave "Intuïtieve ontwikkeling" in 1985 hebben vele Nederlanders hun intuïtie sterk 
ontwikkeld. Dit nieuwste boek van Linda Keen leert ons omgaan met de praktijk van alledag en welke technieken we 
kunnen hanteren om het leven ten volle aan te gaan.  
12.45-13.30 u "14.30-15.00 u The deeper secret of love" Annemarie Postma Uitgeverij Ankh-Hermes* 
Wat is het werkelijke geheim van een liefdevol leven? Waarom lijken sommige mensen uitverkoren te behoren op 
liefdesgebied en blijven anderen verstrikt in de eeuwige zoektocht naar die ene ware?  
Het boek "The deeper secret of love" geeft je antwoord op alle belangrijke vragen over de liefde. Het laat zien hoe je zelf 
de gunstige omstandigheden schept om je ware andere helft te vinden.  
Kies je vanaf vandaag voor een afwachtende passieve houding of juist voor een dynamische interactie met jouw 
liefdeslot 
Leer werken met de universe liefdeswetten.  
16.15 -17.00 u "The Life Codes"  Patty Harpenau  
Patty Harpenau schreef het boek The Life Codes. Een bijzonder verhaal. Maar het boek is meer dan dat. Want in de 
schaduw tussen de woorden wonen belangrijke levensvragen: 'wat is je diepste verlangen? Je grootste gemis, de 
zoektocht van je leven? Wat zijn je talenten en welke levensechte leraren leren je belangrijke lessen?' Daarover gaat 
deze lezing.  
Wilgenzaal 
11.00-11.20 "Gaia's Kracht" Roelien de Lange  
Een workshop over het nieuwe boek van Roelien de Lange, "Gaia's Kracht", en de magische plaatsen die zij overal op 
aarde bezocht heeft. 
Het is van groot belang dat deze krachtplaatsen nieuwe energie krijgen want zij zijn deel van een netwerk van licht om 
de hele aarde. En spelen een grote rol in het transformatieproces dat nu op onze planeet plaats vindt.  
Via het Krachtplaatsenspel ervaren we zelf de energie van onder meer steencirkels, heilige bronnen, oude bomen, 
piramides en kathedralen uit oude culturen.  
11.30 -12.00 u 13.15 - 13.45 u Lente wende ritueel Peter HoutmanPeter Houtman Therapie Training Coaching 
Natuurbeleving 
In een half uur durend ritueel neemt Peter Houtman je mee op reis. Jouw naar binnen gekeerde energie van de winter 
wordt omgezet in de naar buiten gerichte energie van het voorjaar. De 'wende van de lente', waarin jij het zware gevoel 
van het laatste sterrenteken Vissen transformeert naar het inspirerende vernieuwende voorjaarsvuur van het eerste 
sterrenteken Ram. De start van een nieuw astrologisch jaar waarin jij je als boom met nieuwe wortels verbindt met 
Moeder Arde. Een inspirerende kans om je chakra's te openen en je energie te laten doorstromen om jouw in de winter 
gerijpte doelen te realiseren. * 
12.15-13.00 u en 14.00-14.45 u 'De waarheid rond 2012' Dr. Laura van BroekhovenMuseum Volkenkunde Leiden  
Wat is er zo bijzonder aan de datum 21 december 2012? In de rest van de wereld, en nu ook in Nederland, zoemt het 
van de ideeën over wat er zoal te gebeuren staat. De Maya's zouden het einde der tijden voorspeld hebben, hun 
kalender zou aflopen en volgens allerlei westerse deskundigen zou dat twee dingen kunnen betekenen: de wereld komt 
tot een eind (het doomsday scenario) of de mensheid betreedt een nieuw tijdperk.  
De honderden boeken en artikelen die over 2012 en de verwachte gebeurtenissen zijn geschreven, laten zien dat het 
fenomeen groter is geworden dan wat de oude Maya's er ooit over schreven en dachten. In deze lezing wordt een 
introductie gegeven op de Maya-cultuur en op de Maya-kalender om zo tot de kern van de 2012 voorspellingen te 
komen.  
Dr. Laura van Broekhoven was als conservator Midden- en Zuid-Amerika nauw betrokken bij de totstandkoming van de 
tentoonstelling 'Maya 2012 - De mysteries van een eeuwenoud volk' (nog te bezoeken!) en is hoofd van de afdeling 
Onderzoek bij Museum Volkenkunde te Leiden. 
15.00 -15.20 u "Wie is Amma en wat doet Amma?"Spreker nog niet bekend! 
Amma is een van de meest bijzondere spirituele leraren van dit moment. Ze is vooral bekend om haar toegankelijkheid: 
iedereen die bij haar komt krijgt een liefdevolle, moederlijke omhelzing. 
Ze reist negen maanden per jaar de wereld rond en sluit daarbij duizenden mensen in de armen. Ze inspireert ze tot een 
liefdevoller en betekenisvoller bestaan. 
Haar wijsheid komt voort uit de eeuwenoude Indiase traditie van yoga, meditatie en de veda's. Ze heeft een grote 
organisatie opgezet die scholen en ziekenhuizen bouwt, 100.000 weduwen een pensioen geeft en jaarlijks duizenden 
huizen bouwt voor de armsten. Op dit moment zijn medische teams actief in Haïti.  
15.30 - 15.50 u Ritueel "Sjamanistisch Desinyretrieval" (Voorbestemming ophalen) Petra GiesbergenInstitute of 
Siberian Shamanism  
Iedereen komt op aarde met een voorbestemming, een levensdoel. Wanneer wij gehoor geven aan de roep van de 
voorbestemming, neemt onze levensvreugde toe. Het is ook beter dat wij onze voorbestemming ophalen dan dat die 
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ons ophaalt. 
In dit ritueel maken wij een van de kanalen open om (weer) nog meer in te klikken met ons levensdoel. 
 16.00 - 16.20 u "Meer dan botten en spieren.." Heleen Sijtema Stichting Opleiding Rebalancing  
Als je het lichaam aaraakt met aandacht, dan raak je veel meer aan dan huid, spieren en botten. Rebalancing is een 
vorm van lichaamswerk, die zich via onderzoek en bewustwording richt op dat meer.  
Iepenzaal 
Luisteren naar schrijvers  
11.00 - 11.20 u "Het paard als leermeester " Petra NelsteinUitgeverij Ankh-Hermes  
Therapie met paarden. Nederland opent haar deuren voor een spraakmakende vorm van begeleiding, waarin de rol van 
therapeutisch leermeester is toebedeeld aan het paard. De inzetbaarheid van dit edele wezen als helende schakel blijkt 
zeer effectief te zijn.  
Maar waarom neemt het paard hierin zo'n bijzondere plek? Wat is de formule? Is het zijn kuddegedrag, sensiviteit, 
kracht of de tot verbeelding sprekende mystieke wereld die achter het paard schuilgaat? 
Petra Nelstein, zelf werkzaam op het gebied van mens-dierverbinding, heeft hier uitgebreid onderzoek naar verricht. Om 
een zo transparant mogelijk beeld te krijgen van deze hedendaagse therapievorm, ook wel bekend als equitherapie of 
Equine Assisted Therapy, heeft ze diverse deskundigen geïnterviewd.  
Zo wordt hiermee voor het eerst actuele informatie geboden over deze groeiende therapievorm in Nederland.. 
 11.30 - 11.50 u "Liever creatiever?" Lia Nijman en Jenny de Bode Uitgeverij Akasha 
Lia Nijman en Jenny de Bode nodigen je uit om creatiever te worden in zowel denken als doen. Als auteurs van 
'Creativiteit, geen kunst 'geven ze humorvolle uitleg waarom creativiteit gedijt bij rechts aanhouden, ontspannen 
rommelen en uitproberen.  
Ontdek je 'schrijvert ', vind uit hoe je hersengoogle gebruikt, teken zonder zweten en misluk met plezier. 
 *12.00- 12.30 u *12.50 -13.20 u Klankhealing "Aandacht en Klank"  
Een bijzondere manier om te ontspannen en een innerlijke reis te beleven, begeleid door de klanken van vele etnische 
instrumenten en zang.  
14.00 - 14.20 u "Het kind van deze tijd" Sylvia Roosendaal Andromeda Academy 
Kinderen leren door middel van nabootsing en succes. Dit houdt in dat je als ouder je eigen gedrag gespiegeld krijgt via 
je kind. De manier waarop we in het leven staan, de relatie tot onze medemens, alles wordt door onze kinderen 
gespiegeld.  
Hoe kan het dan toch dat zoveel kinderen tegenwoordig vastlopen? Deze vraag kunnen we oplossen door middel van 
de Reversie Methode. Deze methode geeft antwoord op de vraag waarom er juist in deze tijd zoveel kinderen vastlopen, 
wat de oorzaken zijn en wat wij als ouder daar zelf aan kunnen doen. 
De methode is een praktische waarmee je als ouder, opvoeder of leerkracht zelf aan de slag kunt en biedt een 100% 
garantie dat het gedrag of het fysieke probleem van je kind verbeterd.  
14.30 - 14.50 u "Luisteren naar binnen"  Ed Baas  Zwerk Uitgevers 
Hoe kunnen we ons ten volle aan het leven overgeven als we niet weten wie we zijn? We leven onbewust omdat onze 
innerlijke drijfveren verstopt worden door vroegere afwijzing en pijn.  
Bewust worden van deze beperkende afwijzing en pijn is de kern van het boek "Luisteren naar binnen". Dit boek 
gebruikt de film "As it is in Heaven"(Kay Pollak, 2004) als ondersteunend beeldend metafoor. Daardoor worden de 
woorden levend en voelbaar en kan de lezer zichzelf verrijken met nieuwe inzichten in wie hij/zij ten diepste is.  
15.00 - 15.20 u "Mindfulness, aandacht voor nu" Marc Brookhuis  Uitgeverij Ank-Hermes 
Volle agenda's, afspraken... we zijn continu bezig , rennend van het één naar het ander. Zijn we even niet actief, dan zijn 
we wel weer druk in ons hoofd over wat er allemaal nog moet gebeuren, dingen die mis kunnen gaan enz.  
Door zo te leven, hebben we weinig aandacht voor onze omgeving, voor het moment van nu. En dat is raar omdat er 
nooit iets anders is dan nu.  
Mindfulness probeert dat te doorbreken door opnieuw aandacht te vragen voor het nu. Via diverse oefeningen wordt de 
lezer uitgedaagd om met mindfulness aan de slag te gaan. De kunst is om van mindfulness een levenshouding te 
maken. Een leven waarin aandacht voor het nu een tweede natuur is, is een leven dat voller geleefd wordt.  
15.30 - 15.50 u "Intuïtie en het belang van balans"  Anita Boom-van Doorn  Uitgeverij Hajefa  
Intuïtie komt voort uit het diepere, echte weten.Weten wat op zijn beurt weer voortkomt uit een in balans zijnde 
connectie met het zelf. 
In die connectie bestaat geen ruimte voor twijfel of angst. Vertrouwen beleeft daar haar hoogtijdagen. In deze balans 
toont de mens haar grootsheid als een baken voor anderen.  
16.00 - 16.45 u "Spirit in finance"  Ivo Valkenburg Uitgeverij Ank-Hermes 
Laat je Licht schijnen in de wereld van geld en materie. 
Geld. Sommige mensen lusten er wel pap van. Anderen zien het als verderfelijk voedsel. Vele mensen, rijk, arm of 
ergens er tussenin, worstelen met geld en materie.Economen en niet-economen. We hobbelen al eeuwen van de ene 
financiële crisis naar de andere. Zowel als individu als samenleving.  
Het is de hoogste tijd om ons te genezen van oude starre denkwijzen en gevoelens over geld. Goed nieuws! Het zijn 
juist onze worstelingen met geld die ons vrij kunnen maken. Wat een zegening dat zoveel mensen denken een 
probleem met geld te hebben. Omhels je geldprobleem en leer ze lief te hebben. Begrijp waarvoor ze staan Leer hoe jij 
je licht kan laten schijnen op de financiële problemen in jouw wereld. Doe het niet alleen, maar samen met Spirit! De 
aarde zal je dankbaar zijn!  

Elzenzaal 
11.00 - 11.20 u "Spirituele verlos-kunde: opleiding tot levensbegeleider"  Karin Poortthuis-Vianan  Spirituele 
Verloskunde  
Spirituele Verlos-kunde is een spiritueel pad met als doelstelling de hereniging met God. Ze omvat een levensweg van 
een individu op zoek naar zichzelf in harmonieuze relatie met de wereld om zich heen.  
Het pad bestaat uit verschillende fasen die je uitnodigen je afgescheidenheid onder ogen te zien en biedt je de 
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mogelijkheid je zo te openen dat je vanuit verbondenheid kunt zijn met alles wat is.  
11.30 - 11.50 u "De tarot als inwijdingsweg"  Elly Spronk  Stichting De Ster  
In deze lezing laat Elly je kennis maken met de tarot van Rider-Waite. De 22 kaarten van de grote Arcana laten onze 
levensloop zien. Ons leven is een inwijdingsweg. De kaarten weespiegelen onze drijfveren, onze mogelijkheden en 
moeilijkheden, ze beschrijven onze levensweg om te worden wie we (kunnen) zijn. 
Ook de kaarten van de Kleine Arcana (de elementen vuur, aarde, lucht en water) worden genoemd. Zij laten ons de 
omstandigheden zien waar we in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen.  
De kaarten van de hofhouding (Koning, Koningin, Ridder en Page) laten ons zien welke houding we aannemen ten 
opzichte van de verschillende situaties in ons leven.  
Grote processen (Grote Arcana) kunnen we niet veranderen, zoals ook de omstandigheden die daarbij horen een feit 
zijn. Maar onze houding tegenover wat er in ons dagelijks leven gebeurt, kunnen we wel veranderen en daarmee 
kunnen we leren zelf sturing te geven aan ons leven. 12.00 - 12.20 u "Intuïtie, levenslang leren"  Tjeerd Gorter  
Centrum voor Leven en Intuïtie 
Intuïtie is het zomaar van binnen weten, zonder dat de ratio daartussen komt. Het is een manier om te 'weten', over 
jezelf, over het leven en eigenlijk over alles... Het gaat verder dan dat, het is een levenshouding om bereid te zijn steeds 
weer opnieuw te willen onderzoeken om te weten en dit in je leven te willen integreren. De historie van de mensheid is 
éán grote aaneenschakeling van ontwikkelingen in kennis en bewustzijn. Soms ook is deze kennis vastgezet als 
absoluut en voor eeuwig. Waardoor het bewustzijn eruit wegraakte en kennis tot 'regels' devalueerde. Deze lezing gaat 
in op intuïtie, het belang van levenslang leren. En op de valkuilen die je daarbij kunt tegenkomen. 
 12.30 -12.50 u "Gevoelige kinderen, gehoord, gezien, begrepen"  Anita Beekmans-Verhagen  De 
Sprookjeskamer, kindercoaching & massagetherapieHoe ga je zo relaxed mogelijk door de eerste opvoedingsjaren van 
je kind heen? Zodat het leuk blijft voor iedereen. 
 13.00 - 13.20 u "Thaise yogamassage" Tirza Bottema Thai Dee  
Demonstratie Thaise yogamassage met toelichting op het effect van deze behandelmethode en enkele eenvoudige 
oefeningen. die de deelnemers bij elkaar kunnen doen. 
 13.30 - 13.50 u "Leren omgaan met emoties" Wim Kijne  Lezerspoort Uitgevers.  
Een korte workshop over hoe je prettig en relatief snel kunt verwerken wat je voelt.  
Dit doen we aan de hand van eenvoudige oefeningen die je veel zullen opleveren. 
Wim Kijne is therapeut in Amsterdam en auteur van onder andere "Het handboek voor gevoelige mensen". 
 14.00 - 14.20 u "Innerlijk beeldschilderen, voor beeldend helen en innerlijke rust"  Riet van Diemen  Doesjop 
Dolfijn 
In deze workshop/lezing wordt je voor een kort moment meegenomen naar je eigen innerlijk beeld. Van daaruit wordt de 
werkwijze uitgelegd om te komen tot het schilderen hiervan. Er wordt iets verteld over materiaalgebruik, symboolwerking 
en wat het innerlijk beeld tijdens het schilderen te vertellen heeft. Ook welke rol intuïtie en vertrouwen hierin spelen.  
14.30 - 14.50 u "Wie de dood kent, leeft anders"  Yolanda Rijks  Overdedood.nl 
De informatieve website www.overdedood.nl heeft bij velen het thema dood bespreekbaar gemaakt.  
Naar aanleiding van deze website heeft Yolanda Rijks een lezing gemaakt. Hierin komt haar visie over de dood én het 
leven erna aan bod. Er zullen enkele oefeningen worden gedaan. Als de tijd het toelaat kunnen vragen worden 
beantwoord. Tijdens de lezing worden de aanwezigen uitgenodigd om de eigen visie op de dood te ontdekken of te 
verdiepen.  
15.00 - 15.20 u "Malva therapie, kosmische schijf en eigen intuïtie"  Eveline Rauwé  Malva Opleiding  
Binnen Malva therapie wordt gewerkt met verschillende behandelmethoden om cliënten terug te brengen naar hun eigen 
intuïtie en gevoel. Dit heeft tot doel om lichaam, geest en ziel in balans te brengen en op die manier hun eigen pad te 
bewandelen. De kosmische schijf als instrument kan een zeer grote transformerende energie aanmaken. De ziel die je 
bent wordt teruggeworpen op zichzelf en teruggebracht naar de oorsprong en het doel om in dit lichaam geboren te 
willen worden. Dit is een regressiemethode die je niet terugbrengt naar het verleden, maar terugbrengt naar jezelf. Door 
de kosmische schijfbehandeling kom je in een diep gevoel, dat eigen is aan de ziel, waardoor je weet welke stappen je 
moet nemen. Vanuit gevoel en zuivere intuïtie.  
15.30 - 15.50 u "Waarom mannen in hun ontwikkeling achterlopen op vrouwen. En wat kun je er aan doen?"  
Peter Houtman 
Peter Houtman Therapie Training Coaching Natuurbeleving  
Een hartverwarmend perspectief voor mannen én vrouwen. 
Wat is er toch aan de hand met mannen tussen de dertig en vijfenvijftig jaar? De mannen, die juist de kern vormen van 
het mannelijk deel van de werkende maatschappij. De partners van nu. De vaders, die geacht worden het goede 
voorbeeld te kunnen geven. De mannen van de relaties, waarin zij van hun partner vaak ongewild hun moeder maken. 
Van de echtscheidingen en van de angst om zich opnieuw te verbinden. De mannen van de stress, van het op hun 
tenen lopen en van het ontslag en van het soms diepe onzekere gevoel over het eigen man-zijn dat niet wordt herkend 
en erkend.  
Wat is er toch aan de hand met deze mannen?  
16.00 - 16.20 u "Helende meditatie vanuit het hart" Tina Hiddema Amadorra 
In het hart-chakra komen denken en voelen samen. Als je vanuit je hart leeft, volg je je intuïtie en komt er harmonie in je 
leven. Toch is het voor veel mensen moeilijk om vanuit hun hart te leven. Men zit of in zijn/haar hoofd of in zijn/haar 
buik. Of men heeft een geblokkeerd hart door nare ervaringen. In deze meditatieve workshop laat je de energie weer via 
je hart de wereld instromen. Zodat je leven en je omgeving liefdevoller en vreedzamer worden. 
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Persoonlijke instructies 
 
Inrichten (uiterlijk zondag 9.30 klaar zijn) 
algemeen 
Contactgegevens vanuit CCN 
M.A. Tuk, Insulindestraat 135a-2 3038 JK Rotterdam   
Opgegeven als: Co-counseling Nederland  
Branche:  Landelijke netwerkorganisatie (persoonlijke ontwikkeling) voor het uitwisselen van co-counsel sessies en 
workshops. (staat in het programmaboekje en op de website.. folders in folderwand,   
 
Bij calamiteiten  
06-4378 2530 is het noodnummer van Janny de ste aansprakelijke van de Onkruidbeurs. Voor alle 
andere vragen of klachten kunt u tijdens de opbouwuren en tijdens de beurs terecht bij de Infobalie. 
 
Wanneer en wie 
zaterdag 20 maart van 16.00 tot 20.00 uur. 
De inrichting moet op zondag 21 maart om uiterlijk 9.30 uur klaar zijn. 
14.30 marjan staat bij de jaarbeurs 
15.oo uur Jacob spielbichler, riouwstraat 31 3531 CT Utrecht 
Nettie en Marjan, doen de opbouw, misschien ook Jacob. 
Nettie gaat met de auto naar Jacob in Utrecht en neemt de spullen mee die klaar 
staan bij Jacob. Marjan rijdt met haar mee. 
We nemen een plank op wieltjes mee voor het vervoeren van de spullen. 
 
Uitladen 
Om overlast voor andere standhouders zoveel mogelijk te beperken en op verzoek 
van de brandweer verzoeken wij u uw standmateriaal eerst uit te laden en uw auto 
te parkeren voordat u met de inrichting van uw stand begint. 
U vindt voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt van het Expocomplex. Rijd 
naar het parkeerterrein direct achter het Euretco-complex. U komt dan bij de laad- en 
losruimten. Na het uitladen verder rijden en op een van de terreinen, bijvoorkeur 
achter het gebouw, parkeren. 
 
Hoe bouw je de stand 
Voor alle vragen en klachten is er zaterdag vanaf 16.00 uur en zondagmorgen vanaf 
08.00 uur de informatiestand, voorbij de kassa, bezet door Onkruid medewerkers.. 
Materiaal dat buiten de stand in doorgangen etc. is geplaatst moet direct worden 
verwijderd. 

Standmateriaal 
Een standaard stand bestaat uit twee zijwanden, een achterwand op poten en een 
frieslijst aan de voorzijde waarop de bedrijfsnaam van de standhouder en het 
standnummer prijken. Bij de standprijs zijn 2 tafel(s) 120x80 cm, 5 stoelen en we 
hebben betaald voor het gebruik van elektriciteit  
 
Het standmateriaal bestaat uit houten schotten op pootjes. De pootjes  zijn 1 m. 
hoog, de schotten 1,28 m. De schotten bestaan uit zachtboard  omlijst met 
vurenhout.  
De stand heeft u drie wanden. De lengte van de achterwand is de a-stand heeft een 
achterwand van 2,5 m,  
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Aan de open zijde(n) van de stand komen zogenaamde frieslijsten dat zijn planken 
die aan de bovenzijde zitten om de stand staande te houden.  
 
De stand is vervaardigd van plaatmateriaal waaraan posters, aankondigingen etc. t 
bevestigd kan worden met behulp van spelden, punaises en plakband, dus niet 
spijkeren, boren etc. Gebruik liever geen nietpistolen omdat deze de stand 
onherstelbaar kunnen beschadigen. Bovendien verwonden ze bij de afbouw 
medewerkers. 
Wij verwachten de stand terug te krijgen in dezelfde staat als waarin u hem ontving.  
Evenmin is het toegestaan in muren, plafonds, kolommen en vloeren te boren, 
spijkeren, schroeven of nieten. 
De vloer van de beurslocatie bestaat uit tapijt. U zult dit ongetwijfeld schoon houden. 
 

Elektriciteit 
Vanaf zondag 10.00 uur is er over de elektriciteit te beschikken. 
De elektrische aansluiting kan niet meer dan 1200 watt leveren. Op alle elektrische 
apparaten staan een typeplaatje. Daar staat op hoeveel het apparaat gebruikt. Ook 
een koffiezetapparaat kan of een snelkoker van max. 500 Watt. Wanneer u gebruik 
maakt van een elektriciteitsaansluiting zorg er dan voor dat snoeren lampen e.d. 
goed geïsoleerd zijn. Een verlengsnoer met meerdere aansluitpunten is handig. 
Er is verlichting boven de stand. Voor de gezelligheid nemen we nog wat lampjes 
mee. 
 
Indeling van onze stand 
• Aankleding achterwand: logo CCN met  fotocollage  (6 xA3) deels hangend en 

liggend op tafel 1 
• Zij wanden: rechts ecru lap met1 tekst, link ecru lap of bedekt met blauw papier 

over de tafels draperen we onderkleden met bovenkleden 
• Opstelling tafels en stoelen zie kaartje verder op 
• Tafel 1 deels catering zaken en expo 
• Tafel 2 inkijk en weggeef materialen 
• 1 sessie plekje tussen tafel 1-2 
• 1sessieplekje rechts aan de voorkant van de stand ( 2 stoelen en 1 tafeltje 

gemaakt van 2 groentekratten  
 
Volgorde inrichten (Zie ook bovenaanzicht op de volgende bladzijde) 
Opstelling tafels en stoelen. Over de tafels draperen we meegenomen doeken (zie 
overzicht  
We beginnen op de achterwand de ecru doek te bevestigen met punaises. 
Vervolgens bekleden we de zijwanden en zetten we de tafels op de plaats.  
De latten voor het ophangen van het papier voor het kamerscherm aan elkaar 
bevestigen en het papier op de laten bevestigen. Vervolgend de latten op de 
sierlatten leggen..Op de tafels de kleden leggen en aan de wanden de fotocollage en 
het logo bevestigen. 
Er worden latten van zijwand naar zijwand, gebruikt om op de frieslattten te leggen. 
Aan de latten worden het blauwe papier bevestigd middels tape ( 1 rolpapier = 250 
gr. 70 br. X 5 m. lang. De latten worden met tape aan elkaar bevestigd. 
 
aanlevering folders voor folderrek 
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U mag uw folders aanleveren tijdens de opbouwuren van de beurs:zaterdag van 
16.00 tot 20.00 uur bij de Infobalie, zondag van 8.00 -9.30 uur bij de Infobalie. (Zie 
plattegrond) 
 
Voor een vlotte afhandeling dringen we er bij u op aan om de folders gebundeld aan 
te leveren. Zorg dat bovenop de stapel (of bovenop de doos) duidelijk uw 
bedrijfsnaam en uw standnummer staan. 
Loop gedurende de beursdag zo nu en dan bij het rek langs om te kijken of er nog 
genoeg folders zijn. Wij komen niet in actie als uw voorraad bij ons op is. Het is niet 
te voorspellen hoeveel folders er nodig zijn. 
De hele dag is er iemand van ons aanwezig om voor uw folders te zorgen.Denkt u er 
aan om rond sluitingstijd het eventuele restant op te halen? 
 
Afval 
Afval dat achterblijft wordt ons door Euretco apart in rekening gebracht. Afval dat u 
achterlaat rekenen wij aan u door. Wilt u alstublieft uw eigen afval en resten 
foldermateriaal (ook de rest folders uit het folderrek) mee terug nemen? Laat geen 
standmateriaal, verpakkingsmateriaal etc. achter in de beurshal. Vocht niet in de! 
 

 
Achterwand 

Kamerscherm + 
zijwand links 

tafel 1 

tafel 2 
 
 

bovenaanzicht stand 
250 m breed X 2.00m lang Voorzijde     ↑  
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Checklijst bij inrichting en afbouw 
Gegevens die aanwezig moeten zijn vanuit de organisatie: 
1 plek in de folderwand, Een stand in de algemene hal _A_ soort stand, Rustige hoek inde algemene 
hal en als er een plek vrij is zouden we ook in de opleidingshal kunnen staan. 2 tafels en 5 stoelen, 
elektriciteit  
Aanwezige materialen voor inrichting: 
1 fotocollage ( 6 platen), 1 logo, 1 spreuk 
Om uit te delen,gratis mee te nemen: 

• A5 data basistraining 400 stuks 
• Folders 500 in de hal 
• Folders voor op de tafel 
• inspiratiekaartjes 400 stuks 

Ter inzage 
• werkboeken van Joke 2 , Marlies, Marjan & Mira 
• Boekje Niek (is ook te koop voor 4,- euro 
• Inschrijflijst voor sessies 

 
 
2 Groentekratten van: 60 x 40 x 22,5 cm 
Feestverlichting,visgaren  
plank op wieltjes 
4 flessen met drinkwater 
Een haspel met meerder contactpunten een 
verlengsnoer/contactdoos voor geaarde stroom 
2 dozen met folders=2500 stuks 
4 werkboeken 
boekjes Niek 
1 thermokan met koffie 
8 akte-enveloppen voor verzending folders 

groentekrat Jacob Retour aan 
jacob 

3 witte katoen lappen, 170x2.50 (achterwand) en 2 
kleine van 1 m X ? 
1 blauw laken 
1 wit kleed (plastic) 
1 zwarte lap 
1 Vuilniszak  
1punaises  
3 lijmklemmen 
1 rol schilderstape 
1 rol duketape wit, grijs 
2 x wasknijpers 
Doos tissues 
2 emaillen schalen 
3 staanders 
lappen met gekleurde balletjes 
1 suikerklontjes 
visdraad 

Blauwe tas  Nettie,Via 
Mira naar 
Marjan 

1 oploskoffie 
bekertjes 
waterkoker 
A5 bobby, inspiratiekaartjes, datakaartjes 

kookpunttas   

1 wit kleed &lampjes (hartjes & zonnetjes) Plastic tas Emmy Emmy 
Trap, Schaar, een rol toiletpapier, emmer, 
schoonmaakdoekje, spelden 
Boodschappen voor de Catering/ zie de lijst verder op. 
Matje voor in de auto, slaapzak, dekentje 

 Nettie  
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Waxinelichtje,Niettang, Rolletje touw, 10 knijpers, 
rolletje plakband, zwarte whitboardstift, 4 Kleuren tekst 
markers, Doosje Coco mini visitekaartjes,punaises, 
Blad gebaren coco, Folder Aotearoa, Fotoos A4 
gemaakt op LW Schoorl, Enkele pennen 
Banier 3x iets met -co-counselingtekst erop, Een rood 
vel plastic cover met logo Diverse readers van JP en 
Joke ,omgaan met emoties boekje,Rode boekje 

 Mira Mira 

Boodschappenlijstje Nettie 
(had je nog staan) sap, yanoh, koffiecreamer 
----------------------------------------------------------- 
1 gesneden noten rozijnen brood 
1 spelt brood 
3 tartex kuipjes 
1 kokosbrood 
1 sojacuisine 
10 appels 
1 pakje rooibos 
1 groene thee met gember 
plantaardige margarine roomboter 
----------- 
paaseitjes 
tortillachips naturel 
iets hartigs 
bananen 
Cup a soup 
gietenkaas 
roerstaafjes 

 Nettie Verdelen 
wat over is 

Bij AH bij Jacob om de hoek voor wat we vergeten zijn 
 


