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Uitnodiging  
 

 
Waarde medeastrologen, 
 
Na de bijeenkomst van 12 januari jongstleden, waarbij Paula haar bevindingen en inzichten rond de 
nieuwe Persefoné met ons heeft gedeeld, gaan wij in de eerstvolgende werkbijeenkomst op 9 februari 
aanstaande met elkaar ervaringen bespreken met de Eris-efemeriswaarden voor de heer van Taurus.  
Theo Verwijst gaat nader in op de regiohoroscoop uit 2000 van Lideweij Edelkoort. Deze keer ook met de 
berekende stand van Eris voor Persefoné, te weten: 24gr.37’ Pisces. 
De gevolgen van deze stand geven een aantal verschuivingen zoals in dierenriemteken, sector, aspecten, 
aanlegcycleringen, subject en spinnenweb. 
Zoals u in sector 7 kunt zien is voor Eris een ‘voorlopig’ symbool gebruikt. Het is de bedoeling om hiervoor 
in het nieuwe astrologische reken- en tekenprogramma een ander symbool toe te passen.   
 
 
Datum  Zaterdag 9 februari  2018. 
Tijdstip  14.00 – 16.30 uur, zaal open om 13.30 uur. De koffie en thee staan klaar. 
Plaats* Hilversum, Emmastraat 7, Gebouw: De Schaapskooi van de Vituskerk. 
Bereikbaar De Schaapskooi op het terrein van de Vituskerk is op enkele minuten loopafstand van 

het Centraal Station te Hilversum gelegen.  
Indien u met de auto komt: u kunt uw auto gratis parkeren op het terrein van de kerk. 

Entree  Voor donateurs gratis. Belangstellenden betalen € 5,00.   
 
Over de middag 
Lideweij was in het jaar 2000, nu ruim 18 jaar of een maansknoop geleden, onze regiopersoon. Theo 
heeft op het forum op onze website hier al wat over verteld. 
Als bijlage ontvangt u opnieuw haar geboortefiguur, nu met de Eriswaarden voor Persefoné. 
Heeft u destijds meegedaan, kijk dan zelf wat u nu met de nieuwe Persefoné anders geduid zou hebben. 
Indien u van plan bent om op 9 februari de bijeenkomst bij te wonen, dan zijn de duidingen uit 2000 via 
het secretariaat: secretaris@wva-astrologie.nl op te vragen. 
 
 
Wij hopen u op  9 februari  te begroeten.  
 
Irma Hilhorst 
Secretaris  
namens de Kern  
 
 
 
 
Bijlage: Horoscoopfiguren Lideweij Edelkoort met zowel de oude stand van Persefoné als de zgn. nieuwe 
Persefoné volgens de Eris-efemeriswaarden met ‘tijdelijk symbool’ (zie sector 7 etc.) Dit met de bedoeling 
om met elkaar te vergelijken. 


