
Beste allemaal, 
 
Het heeft even geduurd, maar bij deze ontvang je de nieuwsbrief voor het najaar 2019 van 
Hart et Cetera.  
 
De inspiratie voor het nieuwe seizoen kwam dit jaar wat later dan voorgaande jaren en de 
afgelopen maanden zijn we betrokken geraakt bij twee projecten waar we veel tijd en 
energie in hebben gestoken. 
 
Een van de projecten is het Truuj Bolwater Quartier. De panden aan de Maaskade en de 
Bolwaterstraat stonden op de nominatie om gesloopt en herontwikkeld te worden. Met alle 
creatieve ondernemers uit de buurt hebben we toen het Truuj Bolwater Quartier opgericht 
om de karakteristieke panden met alle ambachtelijke en creatieve ondernemers voor Venlo 
te behouden. Dit heeft geleid tot een intensief traject met de Gemeente met als uitkomst 
dat de panden niet gesloopt gaan worden. De ondernemers mogen blijven en krijgen ook de 
mogelijkheid om hun pand te kopen. 
 

Truuj Bolwater (door atelier Perree) 
 
Daarnaast heeft Mariëlle op 14 september haar nieuwe collectie hoeden gepresenteerd op 
de Prinsjes Hatwalk 2019 in Den Haag. De collectie bestaande uit 16 hoeden is goed 
ontvangen en het was een mooie en zonnige dag. Ook is de webwinkel van Hart et Circulair 
online gegaan en ook daar zijn we veel mee bezig geweest de afgelopen maanden. Een van 
de topstukken uit de nieuwe collectie is de BeeQueen, als ode aan de bij en bekroning van 
jezelf. Vlak voor de Prinsjes Hatwalk werd Mariëlle nog verrast door een bezoek van Omroep 
Venlo in haar winkel.  
 

https://www.hartetcirculair.nl/
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/venlose-hoeden-bij-prinsjeshatwalk-2019?fbclid=IwAR0xasTAS9uZgJWhdt6VPNoCZtpgNVSpoC1Nrrt_8uRWduC5L3XkrHFBD3A
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/venlose-hoeden-bij-prinsjeshatwalk-2019?fbclid=IwAR0xasTAS9uZgJWhdt6VPNoCZtpgNVSpoC1Nrrt_8uRWduC5L3XkrHFBD3A


   

 
Gelukkig is de ergste drukte nu achter de rug (denken we steeds (-; en is er weer ruimte en 
inspiratie ontstaan voor een beweging binnen Hart et Cetera.  

Hopelijk ben je ons niet helemaal vergeten tijdens onze zomerstilte; wij jou in ieder geval 
niet. Wel was de tijd er naar om de cursussen even los te laten en ging onze energie meer 
naar binnen en, zoals je hierboven leest, ook in andere richtingen. Komende maand starten 
we met 'Het Oog van de Storm', een cursus voor iedereen die behoefte heeft aan nieuwe 
ankers in woelige tijden. Ook de Paradijscode leeft nog in ons hart en zal, als de tijd daar is, 
weer een vervolg krijgen.  
 
Tot slot nog leuk om te delen dat ik zelf een Coachingspraktijk ga beginnen onder de naam 
Master Yourself Coaching en dat Mariëlle haar individuele healing/reading/channelings ook 
voortzet het komend jaar. Binnenkort volgt nog meer informatie hierover. 
 
In de bijlage vind je de flyer voor de aankomende Spirituele beurs in de Maagdenberg die 
ook in het teken zal staan van de nagedachtenis van Jeanette Holmer. Zij organiseerde deze 
beurs sinds jaar en dag; afgelopen zomer vertrok zij plots van deze wereld. 
 
Heel veel liefde, 
 
Mariëlle en Maarten 



 
 
 
Goed zijn voor jezelf 

 
Voor de meesten van ons zitten de vakanties er alweer ruimschoots op. Gelukkig hebben we 
in september vaak nog kunnen nagenieten van de zomerse weldaad en soms ook zomerse 
temperaturen.  
 
Hopelijk heb je de gelegenheid gehad om even helemaal tot rust te komen. Om alle 
dagelijkse beslommeringen lekker los te laten en je mee te laten voeren op het ritme van de 
dag en van je lijf. Uit je 'overleef' modus en naar je 'relax' modus. 
 

  

En wie weet lukt het ook nu nog om deze ontspannen staat vast te houden te midden van 
het tumult van de dag. Zeker voor de gevoeligen onder ons is het in deze tijd belangrijk om 
je rust te nemen, goed naar je lijf te luisteren en in balans te blijven. 
 
Als het daarbij helpt om meer tijd te nemen voor jezelf en minder van de chaos in de wereld 
(via het nieuws en andere kanalen) tot je te nemen dan is dat een mooi en waardevol 
geschenk aan jezelf. 
 
Eigenlijk ligt jouw grootste bijdrage aan de planeet in deze tijd erin dat je heel dicht bij jezelf 
staat, je niet uit je centrum laat trekken door gebeurtenissen in de wereld (en om je heen) 
en dat je goed luistert naar je eigen intuïtie en gevoel. Dat je gezonde voeding tot je neemt 
en voldoende rust neemt. 
 
Dat je aandacht hebt voor en met mildheid kan kijken naar wat er in jou beweegt en wellicht 
gezien en geheeld wil worden. Door een liefdevolle en begripvolle ouder te zijn voor jezelf 
en je innerlijk leven. En de lat ook niet te hoog te leggen. 
 



 
Te beseffen dat je helemaal oké bent, zoals je bent. Dat er geen bijzondere prestaties 
geleverd hoeven te worden om er te mogen zijn. En dat wie jij bént in werkelijkheid al jouw 
grootste bijdrage ís. Aan het universum, aan de wereld en aan de mensen om je heen. 
 
Vertrouw meer op de stem in jezelf dan op stemmen in de buitenwereld. De verbinding met 
jouw ziel en de lichtwereld loopt via je eigen hart en door goed te zorgen voor jezelf kun je 
ook meer aanwezig zijn voor je geliefden en de mensen om je heen. 
 
Maarten Willemse 
 
 
 
 
 
In oktober start 'Het Oog van de Storm', een nieuwe cursus waar je hieronder meer over 
kunt lezen.  
 

Het Oog van de Storm 

Het stormt in de wereld en er gebeurd veel om ons heen. Veilige ankers vallen weg en niets 

is wat het lijkt. Tussen de overgang van de oude naar de nieuwe wereld zijn we tijdelijk op 

drift en staat veel op losse schroeven. 

Wat voor invloed heeft deze dynamiek op jou? Lukt het om naar je innerlijke stem te blijven 

luisteren? Heb je behoefte aan nieuwe ankers die niet afhankelijk zijn van buitenwereld? 

Ben je op zoek naar verdieping van je spiritualiteit in verbinding met gelijkgestemden? 

Dat kan in het Oog van de Storm. In het oog van een storm of orkaan is het praktisch windstil 

en schijnt altijd de zon. Al gaat het buiten het oog nog zo tekeer, in het centrum is het rustig, 

schijnt het licht en is het onbewolkt.  



 
Tijdens de avonden van het Oog van de Storm gaan we aan de slag met volgende thema’s: 

  

Meditatie (Stilte in jezelf) 

Intuïtie 

Hooggevoeligheid 

Centreren 

Aarden 

Chakra’s 

Jezelf zijn 

Mandala’s 

Innerlijke wijsheid 

  

Als je verbonden bent met je hart, met je licht en met je ziel kun je een baken van licht en 

stabiliteit zijn in deze roerige tijden. Voor jezelf, voor de mensen om je heen en voor de 

planeet. 

 

  



Voor mensen die hoogsensitief zijn en voor lichtwerkers vormt het momenteel een extra 

uitdaging om in balans te blijven en in je kracht te blijven staan. 

Tijdens de avonden werken we altijd vanuit de inspiratie van het moment. Ook als je nog 

niet zoveel ervaring hebt met bovenstaande thema’s ben je van harte welkom. 

Negen maandagavonden met deze negen hoofdthema’s, om te onderzoeken, om houvast te 

bieden en te groeien in bewustzijn.  

Datum:             Maandagavond (21 en 28 okt, 4, 11, 18 en 25 nov, 2, 9 en 16 dec) 

Aanvang:          20.00 – 21.30 uur (deuren open vanaf 19.45 uur) 

Bijdrage:          € 99,-  (incl. thee) 

Locatie:            Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo  

Aanmelden:    info@hartetcetera.nl of 06-11261918 

Begeleiding:    Mariëlle van der Schrier en Maarten Willemse 
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