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           Eemnes,  26 maart 2019 

 
 Uitnodiging  

 
Waarde medeastrologen, 
 
In vervolg op  de bijeenkomst van 12 januari, 9 februari en 9 maart jongstleden, gaan wij ook in de 
eerstvolgende studiebijeenkomst op 13 april aanstaande onder leiding van Theo Verwijst opnieuw 
ervaringen met elkaar bespreken t.a.v. de Eris-efemeriswaarden voor de heer van Taurus.  
Hiervoor hebben we ook deze keer twee voorbeeldhoroscopen met Taurus op de Asc.   
Eén is de horoscoop van Dries van Agt, waarbij volgens de oude berekenmethode Persefoné, heer 1 in 
sector 11 in Aquarius staat. Volgens de berekening met de  Eris-efemeriswaarden voor Persefoné staat 
heer 1 in sector 2 in  Gemini. 
De andere horoscoop is van Elvis Presley. Volgens de hypothetische efemeride van Persefoné staat Heer 
1 ook hier in sector 11 in Aquarius. Nemen we de stand van Eris voor Persefoné dan staat Heer 1 in 
sector 1 in Taurus.  
Naast de geboortehoroscopen zullen wij ook transits en secundaire progressies over Eris bekijken bij 
kenmerkende gebeurtenissen van de twee voorbeeldhoroscopen. Zoals bijvoorbeeld de de treinkaping bij 
De Punt in 1977. 
 
Datum  Zaterdag 13 april 2019. 
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:  
Als kern van  onze Werkgemeenschap van Astrologen gaan we ook deze middag de verschillen in 
plaatsing van Persefoné volgens de oude en de nieuwe berekeningen serieus met elkaar vergelijken. 
Zo hopen we samen met onze donateurs tot een gefundeerde keuze te komen.  
De langzaam lopende Persefoné staat vanuit de oude, hypothetische efemeris telkens in sector 10 óf 11.  
De heer 1 zoekt een podium (10) óf omringt zich graag met gelijkgezinden (11). Met de Eris efemeris 
waarden vinden we Persefoné in sector 1 óf 2 en gaat het om eigen gang gaan (1) of talent ontplooien /  
inkomen verwerven (2).  
Als we de nieuwe standen nemen dan moeten we echt opnieuw kijken. Je haalt toch een “publieksfactor” 
(sector 10 of 11) weg. We kunnen pas tot een overtuigend “ja” komen, als alles in de nieuwe situatie in de 
betreffende horoscoop “op zijn plek valt”. In twee van de drie al besproken horoscopen bleek dit het geval. 
Wat zal de discussie vandaag opleveren?  
 
Wij hopen u op  13 april te begroeten.  
Irma Hilhorst 
Secretaris  
namens de Kern  
 
 
Bijlage: Horoscoopfiguren volgens het nieuwe astrologische reken- en tekenprogramma.  
N.B.: 
- Er wordt volop getest me het nieuwe astrologische reken- en tekenprogramma en de programmeur is 
bezig om het programma bugsvrij te krijgen. 
- Net als de vorige keer is ook nu een voorlopig/tijdelijk symbool voor Eris gebruikt. Om verwarring te 
voorkomen wordt er naar een oplossing gezocht om het Cheiron-teken dat nu gebruikt wordt door een  
ander symbool te vervangen. 


