
28e CONGRES VAN ASTROLOGEN
op 6, 7 en 8 april 2001

met als thema:

„VERNIEUWING EN VERDIEPING”

Congrescentrum Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, Soesterberg, tel. 0346 – 351 755

Georganiseerd door Astrologia Omnis
i.s.m. de werkgroep Nederlands Astrologen Congres

AANMELDING geschiedt door overmaking van de deelnamekosten op postgirorek. 25.62.945
of bankrekening 11.69.48.264 t.n.v. Penningmeester N.A.C., Mercatorsingel 68, 2803 ER  Gouda.

Het overschrijvingsbericht geldt als bewijs van deelname.
Een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende kosten vindt u op de achterzijde 

van deze folder.
Gaarne bij uw overschrijving duidelijk aangeven:

— naam en adres (volledig, met voornaam, voorletters en postcode)
— deelnamecode (A,B,C,D,E,F,G,H, J, K. of L. Zie achterzijde folder)

— man of vrouw (in verband met de kamerindeling)
— eventueel vegetarisch.

Nadere inlichtingen:     N.J. Beens,                                   A.L. Vermist
                                    Mercatorsingel 68                         G. Gershwinstraat 147
                                    2803 ER  Gouda                          1544 NW  Zaandijk
                                    Tel. 0182 – 518 218                     Tel.  075 – 6401230
                                    Fax. 0182 – 678 455                    Fax. 075 – 6401075

                                    Internetsite:                                  http://www.hier.is/astrologencongres/



Congresthema:
„VERNIEUWING EN VERDIEPING”

De astrologie heeft nooit stilgestaan. Steeds zijn 
er nieuwe technieken ontdekt, oude technieken 
verbeterd, en werden nieuwe hemellichamen 
ontdekt en hun rol onderzocht. Dat heeft geleid 
tot een niet aflatende stroom vernieuwingen in 
de astrologie, waaronder hele belangrijke, die tot 
een grotere verdieping hebben geleid. Dit congres 
biedt u stimulerende lezingen aan over nieuwe 
onderwerpen én over nieuwe of verbeterde inzich-
ten in bestaande onderwerpen, en geeft als altijd 
weer veel stof om thuis mee verder te gaan.

„CHEIRON, PHOLUS EN NESSUS”
In 1977 werd Cheiron als brokstuk aan de hemel 
ontdekt en direct begonnen astrologen dit hemel-
lichaam te bestuderen. Soortgelijke brokstukken 
zijn de afgelopen jaren bijna aan de lopende band 
ontdekt; er is wereldwijd een actieve studiegroep 
die de mogelijke betekenis en symboliek van 
deze brokstukken bestudeert. De stuwende kracht 
achter deze groep is Robert von Heeren, die een 
geweldige kennis heeft opgebouwd. 
De astronomie heeft deze groep brokstukken de 
Centauren genoemd; het zijn astronomisch afzon-
derlijke verschijnselen, die tussen een komeet 
en een asteroïde in liggen. Ook Pluto hoort wel-
licht bij deze groep! De astrologie heeft inmid-
dels een aantal belangrijke inzichten opgebouwd. 
Zaterdagmiddag zal Robert eerst een uitgebreid 
verslag doen van de stand van zaken. Daarna zal 
Karen er vanuit de psychologische astrologie een

Programma

Vrijdagavond 6 april 2001

 18.00                  Het congresgebouw gaat open.
 1900                   Koffie
 20.00                  Opening van het congres door
                            voorzitter Nico Beens
 20.05—21.30     (1) Peter Delahay: „Praktische
                             toepassing van de Zwarte
                             Lichten en de Drakekop in de
                             horoscoop.”
 21.30—22.00     Koffie,
                            daarna gezellig samenzijn.

Zaterdag 7 April 2001

 10.00—11.00     Darby Costello: „Mars is véél
                             meer dan energie en agressie!”
                            Verrassende nieuwe inzichten
                            in de rol van Mars in de horo-
                            scoop en de uitwerking daarvan
                            van in het dagelijks leven.
                            (Engels)
 11.00—11.10     Uitleg astro-puzzel
 11.10—11.30     Koffie
 11.30—12.30     Ineke Bergman: „De solaar:
                             jaarlijkse impuls tot groei.”
                            Solaren in de praktijk, duiding
                            en aanpak van dit waardevolle
                            onderdeel van de astrologie aan
                            de hand van een serie solaren
                            van een nieuwetijds-kind. 
 12.45                  Lunch
 14.00—15.00     Robert von Heeren:
                            „De Centauren – een nieuwe
                             dimensie in de horoscoop.”
                            Hun ontdekking en betekenis.
                            (Engels)
 15.00—15.30     Karen Hamaker-Zondag:
                            „Ervaringen met Cheiron, 
                             Pholus en Nessus in de
                             praktijk.” Iedereen krijgt een
                            overzicht met de posities, zodat
                            in de pauze eigen standen en
                            transits kunnen worden
                            bekeken.
 15.30—16.00     Thee
 16.00—17.00     Karen Hamaker & Robert von
                            Heeren: Panel over de centau-
                             ren. Voorbeelden uit de praktijk
                            en uit de zaal, beantwoorden 

                            van vragen, toelichting van
                            nieuwe theorieën.

                       ALVA-SOFT, Albert Vermist
                          http://www.alvasoft.nl

   Met:
   • dagelijks de lengtepositie van Zon, Maan en planeten
   (incl. Cheiron en Noordknoop).
   • Mundane aspekten en parallellen, tekenwisseling van
   planeten, maanfasen en vermelding retrograde en direct.
   • Algemene informatie, zoals over zomertijden en astro-
   logische software. Een lijst van astrologische groeperin-
   gen en stromingen.
   • Voor een persoonlijke agenda worden dagelijks ook uw
   persoonlijke aspecten vermeld, inclusief primaire en
   secundaire progressies. 
   • Verschillende formaten en uitvoeringen, losbladig met
   4 of 6 gaten, met of zonder omslag.
   Prijzen v.a. ƒ 30,–

   Postbus 2158, 1500 GD Zaandam. tel.075–6401230
   (kantooruren), fax 075–6401075. Of op het congres.

Persoonlijke 
astrologische agenda’s



toelichting op geven. Iedere congresdeelnemer 
krijgt een blad met daarop de globale standen van 
Cheiron, Pholus en Nessus van 1930 tot en met 
2000, zodat ieder in de pauze zijn eigen standen 
kan nakijken, en eventuele ervaringen met transits 
kan zien. In het interactieve deel na de pauze 
zullen we ervaringen uitwisselen, vragen beant-
woorden en nadere toelichting geven op dit span-
nende, nieuwe en aan Pluto verwante deel van de 
hemel.

Liz Green: „Vocation.”
Een twee uur durende workshop

met Liz Greene.
When we are children, we are often asked „What 
do you want to be when you grow up?”
As children, we often express those dreams closest 
to our souls, and reveal hints of what we are truly 
called upon to do in the world. Sadly, we often 
lose this contact with our inner reality and adjust 
our aspirations to what we believe possible
according to the limits and demands of the outer 
world. Vocation – our calling – is tranformed into 
‘a job’, and individuals often find themselves
frustrated and unhappy in their working lives 
because they have no idea what they want to do 
or what they might be good at. This two-hour 
workshop will explore the theme of vocation from 
the perspective of what the word really means – to 
be “called” by the inner self – and how this
calling might be reflected in the birth chart.

 18.00                  Diner
20.00-22.00         Liz Greene: „Vocation.” In deze
                           twee uur durende workshop zal
                           Liz het thema ‘roeping’ behan-
                           delen vanuit het perspectief van
                           de ware betekenis van het
                           woord: ‘geroepen worden door
                           je innerlijk Zelf’, en zal ze laten
                           zien hoe deze roeping door je
                           geboortehoroscoop wordt
                           weerspiegeld. (Engels)

Zondag 8 April 2001

 10.00—11.00     Robert Doolaard: „De 21ste
                            eeuw, wenken voor zeevarenden.”
                           Aan de hand van een intensieve
                           studie van de cycli van de lang-
                           zame planeten in het verleden,
                           gecombineerd met hedendaag-
                           se ontwikkelingen, schetst
                           Robert een spannend en revo-
                           lutionair beeld van wat ons in
                           deze eeuw te wachten staat.
 11.00                  Koffie
 11.30—12.30     Paula Schreurs: „De ontplooi-
                            ingsmogelijkheden voor mensen
                            op de verschillende breedtegra-
                            den op aarde.” Een nadere toe-
                           lichting op de veranderende
                           wisselwerking tussen subject en
                           object op verschillende plaatsen
                           op aarde.
 12.45                  Lunch
 14.00—15.00     Atie Kaper: „1… 2… 3… Mars!
                            Aan de slag… of blijven we zit-
                            ten?” Gevoed door Mars vanuit
                           een stukje achtergrond wil Atie
                           u leiden door een landschap
                           van activiteit en passiviteit, 
                           doen en ontvangen. Ook gaat
                           ze in op het activeren van ons
                           lichamelijk bewustzijn en het
                           openstellen van onze geest.
 15.00—15.10     Uitslag astro-puzzel
 15.10—15.30     Thee
 15.30—16.30     Joyce Hoen: „De 84-jarige
                            transit-cyclus van Uranus en de
                            astrologie.” De relatie tussen de
                           progressieve ontwikkeling van
                           de astrologie en de transit van
                           Uranus door de tekens, waarbij
                           de structuur van de horoscoop
                           wordt vergeleken met de cyclus
                           van de maanfasen. 
 16.30—16.40     Samenvatting en sluiting door

Uitgeverij van
astrologische en nieuwetijdsboeken en het 
astrologische vaktijdschrift Symbolon.

Boeken van onder meer Liz Greene, Darby 
Costello, Lynn Bell, Bernadette Brady, Erin 
Sullivan, Ludy Hoogeveen, Ria Drost, Ineke 
Bergman, Robert von Heeren, Joost Drenthe, 
Karen Hamaker, en anderen.
Vraag onze gratis fondscatalogus aan op
onderstaand adres:

Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen.
Tel. 020 – 6 436 979 (di. & do. 11–17 uur).

www.symbolon.nl



TARIEVEN 
Voor deelname aan het congres kunt u uit een van de volgende mogelijkheden kiezen:    

                                                                                                    NORMALE PRIJS:          MET KORTING:

A:      het hele congres, alles inbegrepen                                 ƒ  470,–                      ƒ  447,50

B:      congres, met lunch en diner, zonder logies                    ƒ  350,–                      ƒ  334,–

C:      het zaterdagprogramma incl. lunch en diner                  ƒ  240,–                      ƒ  228,–

D:     het zaterdagprogramma zonder lunch en diner              ƒ  185,–                      ƒ  175,–

E:      het zondagprogramma incl. lunch                                 ƒ  145,–                      ƒ  138,50

F:      het zondagprogramma zonder lunch                             ƒ  122,50                    ƒ  117,–

G:     het vrijdagavondprogramma                                         ƒ    52,50                    ƒ    50,–

H:     congres vanaf zaterdagochtend, alles inbegrepen          ƒ  392,50                    ƒ  373,–

J:      congres t/m zaterdagavond, alles inbegrepen                 ƒ  345,–                      ƒ  327,50

K:      losse lezingen                                                                 ƒ    45,–                      ƒ   42,50

L:      Zaterdagavond-workshop                                              ƒ    65,–                      ƒ   62,50

De bedragen met korting (rechter kolom) gelden uitsluitend bij aanmelding vóór 15 februari 2001. 
Daarna wordt de normale prijs in rekening gebracht. Bij annulering ná 15 maart 2000 bent u de helft 
van het inschrijfgeld verschuldigd.

Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen.
Op vrijdagavond is in het congresgebouw geen diner mogelijk.
Voor een eenpersoons kamer moet ƒ 40,– per nacht extra in rekening worden gebracht.

AANMELDING
Als bewijs van deelname geldt uw overschrijvingsbewijs van bank of giro waarop de overschrij-
ving van de deelnamekosten staat vermeld. Het bedrag moet worden overgemaakt op giro 25 
62 945 (Postbank) of op bankrek. 11.69.48.264 (Rabobank Gouda) t.n.v. Penningmeester NAC, 
Mercatorsingel 68, 2803 ER  Gouda.

Gespreide betaling is mogelijk. U kunt het bedrag over 2, 3 of 4 betaalkaarten of bankcheques ver-
delen. Deze dienen volledig te zijn ingevuld, ondertekend en ontvangen vóór 1 april 2001. Ze zul-
len worden geïnd op de datum die u er op schrijft, doch uiterlijk 1 juni 2001.

Wilt u alstublieft duidelijk aangeven:
— Uw naam en adres (volledig, met voornaam, voorletters en postcode!)
— Uw deelnamecode (A,B,C,D,E,F,G,H, J, K of L)
— Bij losse lezingen het nummer van de lezing vermelden (zie programma-overzicht)
— Man of vrouw (in verband met de kamerindeling),
— en of u vegetarisch bent (indien van toepassing).
Wijzigingen tijdens het congres zijn niet mogelijk.


