
Dronten 31 10 2012 

Koffie met : Lezingen en Presentaties.  

Beste Lezer, 
 
Binnen Dronten is er een nieuw initiatief ontstaan om regelmatig sprekers en spreeksters uit te nodigen die over uiteenlopende onderwerpen vertellen. 
De avonden worden gehouden aan Het Havenplein 2, Moellies. Om de gastsprekers te kunnen betalen vragen wij een bijdrage daarvoor krijgt u een gratis kop koffie of thee 
en een fascinerende  avond.  
  
Om u te kunnen informeren over de actuele agenda benaderen wij u via de mail, indien u kennissen hebt die ook graag geïnformeerd willen worden over de komende 
sprekers en spreeksters, is een mail naar mail@koffiemet.com  voldoende om in de mail cirkel te worden opgenomen. Onze dank voor uw inspanning om bekendheid aan 
dit burgerinitiatief te geven.  
 
 
 
 
Agenda 
 

Datum Onderwerp Spreker Bijdrage p.p. Inloop/aanvang Locatie 

Ma: 12 11 2012 Burgerinitiatief Zonnecellen Kees Kielen 0 € 19.30 / 20.00 Het Havenplein 2 

Di: 08 01 2013 Voorbij 2012: de onthulling Peter Toonen 10 € 19.30 / 20.00 Het Havenplein 2 

Di: 12 03 2013 De Hele Olifant in Beeld Marja de Vries 10 € 19.30 / 20.00 Het Havenplein 2 

Di: 09 04 2013 Stralingsbelasting fabel of feit. koen van Biesen 7,50 19.30 / 20.00 Het Havenplein 2 

     Het Havenplein 2 

      

 

Adres, Het Havenplein 2 (Moellies). 
 
Indien u geen mail meer wenst van “Koffie met” mail dit dan even naar info@koffiemet.com en u wordt van de maillijst gehaald. 

mailto:mail@koffiemet.com
mailto:info@koffiemet.com


Samen zonnestroom; iets voor u? 
 
Hier en daar verschijnen zonnepanelen op de daken van Dronten. Wilt u graag weten of een eigen zonnecentrale ook voor u zinvol is? Alleen, of samen met uw 
straat-, buurt of dorpsgenoten? 
 
Kom maandag 12 november naar de voorlichtingsavond van burgerinitiatief Duurzaam Dronten in Moellies. U wordt volledig bijgepraat over de huidige stand 
van zaken van een eigen zonnecentrale op uw dak. 
 
Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
• Kosten van aanschaf en installatie 
• Het aantal panelen 
• Terug levering van elektriciteit aan het openbare net 
• Subsidie 
• De terugverdientijd en rendement van uw geïnvesteerde geld 
 
Deelnemers die dat willen, kunnen elkaar helpen hun systemen te installeren. Anderen zullen bij voorkeur gezamenlijk een installateur benaderen voor het 
installatiewerk. 
 
U bent maandag 12 november vanaf 19.30 welkom bij Moellies. De presentatie zal vanaf 20.00 uur gegeven worden door duurzame energiespecialist 
Ing. C.A. Kielen. 
 
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u zich melden tot onderstaand mail adres. 
 
Kees@Kielen.nl 
 
 

 



 

 

Voorbij 2012: de onthulling 

Door Peter Toonen 

 

“De Maya oudsten zeggen heel helder dat 2012 geen exacte datum is en dat het niet het einde van de wereld is. Het is de tijd van een grootse verschuiving in 

bewustzijn.”, aldus Miguel Angel Vergara, Maya sjamaan. 

Onze tijd van steeds snellere veranderingen blijkt een natuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en ons zonnestelsel; een proces waarin ieder mens een 

belangrijke rol speelt.  

De Maya's hadden liefst zeventien kalenders, waarvan sommigen tot miljarden jaren terug gaan, en de meest exacte kalenders ooit op aarde gemaakt. Een van hun 

kalenders begon op 11 augustus 3114 v.C. en eindigt 21 december 2012. Deze kalender begint in het jaar dat het oude Egypte is gesticht en omvat de periode die wij 'de 

geschiedenis' noemen. Volgens deze kalender zouden we tegen het eind zo materialistisch worden dat dit zou transformeren naar een geheel nieuwe tijd, de 'transformatie 

der materie'. 

Moeten we daarom bang zijn voor een Apocalyps? Gelukkig niet. Apocalyps betekent letterlijk 'openbaring' of 'onthulling'.  Volgens Peter Toonen laten de Maya's ons zien 

dat zich achter de huidige geld-, energie- en milieu crisis zich juist nieuwe kansen kunnen openbaren. We kunnen een tijd tegemoet zien van transparantie en ongekende 

expansie.  

Sleutelwoorden: tijd/ruimte; Maya kalenders en hoe ze werken; hoe werkt DNA; multidimensionale werkelijkheid; Apocalyps; tijd en polariteit in relatie tot de groei van 

bewustzijn; het uur en de trilling van de waarheid. 

Grote en serieuze onderwerpen die Peter op praktische wijze zal behandelen en met een glimlach. 

 

 

      



Peter, coach, inspirator, verteller en schrijver van negen boeken en vele artikelen vooral over de Maya kalenders, wil het onzichtbare zichtbaar maken in 

en om ons heen. Al meer dan twintig jaar verschijnen over en van hem regelmatig publicaties en columns in diverse tijdschriften (o.a. Libelle, Elegance, 

de Telegraaf, de Volkskrant, Onkruid, Ode, Spiegelbeeld, ParaVisie) over deze en andere onderwerpen. Hij geeft leiding en geeft les aan de opleiding 

Energetisch Coach te Soest. 

In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Via landelijke radio en tv werd hij 

bekend als '2012 deskundige'. Zijn motto is Hou het simpel. Maar ook: De enige werkelijke groei is die van bewustzijn. Peter's websites: 

www.natuurlijketijd.nl en www.mayatijd.nl. Zie ook: www.2012inspiratiespel.nl of zijn blogsite www.inspiratie2012.nl. 

 

 

http://www.natuurlijketijd.nl/
http://www.mayatijd.nl/
http://www.2012inspiratiespel.nl/
http://www.inspiratie2012.nl/


 

Door: Marja de Vries 

 

 

 

 

De Hele Olifant in Beeld 

 

Inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede. 

 

Op basis van haar boek De Hele Olifant in Beeld zal Marja de Vries vertellen over de universele wetmatigheden, die ten grondslag liggen aan de achterliggende ordening van 

het universum. Dit perspectief biedt ons een nieuw en samenhangend wereldbeeld waardoor de vele verschillende 

aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. Het verrassende is namelijk dat dit totaalbeeld in feite terug te voeren is op 

slechts een beperkt aantal relatief eenvoudige principes, die aan alles ten grondslag liggen. 

Alles in het universum werkt volgens deze universele wetmatigheden en wij als mensen kunnen er voor kiezen om ons handelen daar ook op af te stemmen. Wanneer ons 

handelen in lijn is met de universele wetten, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn. Bovendien kost het 

dan minder moeite. Echter in onze westerse samenleving zijn we lange tijd het bestaan van de universele wetmatigheden vergeten. Met als gevolg dat de meesten van ons 

uit balans zijn en ook onze samenleving uit balans is. Inzicht in de universele wetten helpt om te begrijpen wat nodig is 

om onze persoonlijke balans weer te herstellen en daarmee het gevoel van innerlijke vreugde en tevredenheid. Bovendien wordt duidelijk wat nodig is om de balans in de 

samenleving te herstellen. 

Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen, waardoor iedereen kan floreren in 

harmonie met het al het andere. 

Zie voor meer info ook: www.marjadevries.nl   en  www.inspirerendleven.nl 

 

 

http://www.marjadevries.nl/
http://www.inspirerendleven.nl/


Marja de Vries studeerde biologie en ecologie en werkte als textielkunstenares. 

De laatste jaren richt ze zich op transformatie van leren en onderwijs. Als eerste stap in die richting schreef ze de bestseller De Hele Olifant in Beeld, dat verscheen in 2007 

en inmiddels al een 6e druk kent. Op dit moment is ze een veel gevraagd spreekster en werkt ze aan een boek over ‘Samenlevingen in Balans’, dwz. Samenlevingen waarbij 

inzicht in de universele wetmatigheden een inherent onderdeel zijn van de cultuur. 

 

 

 

 



Dinsdag 9 april; Stralingsbelasting; Fabel  of Feit.  
 

Door;  Drs. Ir. K.T. van Biesen 
 
 
 
 
 
 
“Ja, tot ziens en we bellen!”. Dit horen we zeer  
regelmatig. Overal en op elk moment is het sinds de 
introductie van de mobiele telefoon mogelijk om elkaar te bellen. De mobiele telefoon is in ons dagelijks 
leven niet meer weg te denken, ook het draadloos internetten met mobiel of laptop wordt het laatste 
jaar steeds gangbaarder. Deze draadloze revolutie leidt tot ongekende efficiënte verbeteringen voor 
professionals en interessante gesprekken in een supermarkt met het thuisfront over welke rijstsoort nu 
gekocht moet worden. 
Om al deze communicatie te laten plaatsvinden, wordt gebruikgemaakt van hoogfrequente (gepulste) 
elektromagnetische velden tussen zenders op masten en mobiele telefoon of laptop. Dit zijn velden die 
de meeste mensen niet kunnen zien, ruiken of proeven. Dit soort velden worden ook in de magnetron 
toegepast om voedsel te verhitten. Dit artikel behandelt het effect en de invloed van verschillende 
vormen van elektromagnetische velden op onze gezondheid. 

 

 



 
Over de spreker;  
Drs. Ir. Koen van Biesen is woonbioloog en is eigenaar van het woonbiologisch onderzoeks- en 
adviesbureau Geo-Phiscis. Hij werkt samen met een aantal artsen om nieuwe behandelingstherapieën 
voor stralingsbelaste patiënten te ontwikkelen. Een van de artsen met wie hij samenwerkt is de 
homeopatische arts Huib Wijtenburg. Koen van Biesen voert woonbiologisch onderzoek uit, adviseert over maatregelen om stralingsarm te kunnen 
wonen en geeft voorlichting om het fenomeen stralingsbelasting verder onder de aandacht te brengen.  
 
Ook hoe gaat Europa er mee om. En hoe gaat Nederland er mee om. Wat zijn de feiten, wat zijn de nieuwe inzichten.  
 
En heel belangrijk; 
 

- Deze avond zal ook aandacht worden besteed aan hoe wij er zelf mee kunnen omgaan. En wat wij er zelf aan kunnen doen. 
 

Wilt u iets weten over straling. U kunt tijdens deze avond uw vragen stellen. Hier leren wij allemaal van. 
 

Meer informatie is te vinden op www.geo-phiscis.nl . 


