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Zonder enige voorkennis staat Ogilvie voor de zaal. 

Binnen de kortste keren weet hij zijn publiek te 

confronteren met de meest persoonlijke, bizarre en 

ontroerende feiten. Hij beschikt over de bijzondere  

gave om contact te maken met geesten van wie hij  

zeer gedetailleerde informatie doorkrijgt. Het resultaat  

is verbluffend no nonsense. Met de nodige zelfspot en 

humor weet Ogilvie mensen te helpen die worstelen met 

vragen over een overleden dierbare of die wachten op 

een bevestiging dat hun overleden geliefden bij hen zijn. 

“Ik zeg vaak ‘eerst zien, dan geloven’. Ik hecht veel 

waarde aan geloofwaardigheid. Het is geweldig als  

er na een ontmoeting positieve effecten te zien zijn. 

Maar ik probeer met beide benen op de grond te 

blijven, zelfs na zo’n succesvolle sessie. Wat ik doe 

draait niet om mij of mijn ego. Het draait allemaal  

om de boodschappen die ik doorkrijg uit de spirit  

world en het bevestigen van de details die ik doorkrijg.” 

Ogilvie (44) heeft zelf het nodige meegemaakt.  

Na veertien jaar als succesvol zakenman gewerkt  

te hebben, ging hij plotseling failliet. Hij raakte in een 

diepe crisis. Door naar zijn innerlijke stem te luisteren, 

kwam hij er weer boven op. Dat was een kleine tien  

jaar geleden. Het zijn ervaringen die zijn inzichten 

verdiept hebben en die een beter mens van hem 

gemaakt hebben: “Ik vind het belangrijk om authentiek 

te blijven. Voor het eerst in mijn leven kan ik werkelijk 

zeggen dat ik gelukkig ben. Ik dank God voor de  

mooie dingen die hij me heeft gegeven.”

EXCLUSIEF VOOR
2 X 100 FASHION FRIENDS
ZONDAG 3 APRIL DEREK OGILVIE 
READING IN MODEMALL WILP

“Helping people is a goal of Piet Zoomers. It is also mine.
 Visiting Piet Zoomers is like visiting a friend.
They make you feel welcome and special.”     

Derek Ogilvie komt graag bij 

Piet Zoomers. Als hij het podium 

op gaat draagt hij informele 

kleding: “Je moet nooit te veel 

afstand scheppen. Een casual 

outfit stelt mensen gerust.” F A S H I O N  F R I E N D S  H A V E  M O R E  F U N

Het populaire Schotse medium Derek Ogilvie, bekend van 

zijn shows op RTL4, geeft twee readings bij Piet Zoomers. 

In deze readings staat het bieden van hulp en troost 

centraal. Piet Zoomers verloot twee keer honderd kaarten.

Meer informatie en aanmelden via 

www.pietzoomers.com
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G-STAR colbert 229,95  G-STAR jeans 149,95  HUGO hoed 69,95  JACK PURCELL sneakers 89,95  SCOTCH & SODA vest 79,95  DIESEL jeans 179,95  CRUYFF CLASSIC sneakers 119,95
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