
‘Zaak Madeleine
  McCann wordt 
  opgelost’

Henk Jan Akse
is medium en coach/

trainer.  

We gaan het tijdperk van de Waterman in, het 

tijdperk van het licht”, aldus medium Henk 

Jan Akse. “Het is zover! We gaan leven met 

een groter bewustzijn. We verruilen het rationele voor 

het intuïtieve en zullen elkaar nodig hebben in verbon-

denheid. Er is genoeg negatiefs te melden en er zullen 

ook weer veel schokkende dingen in 2014 in de wereld 

gebeuren. De tijd is echter aangebroken om daadwerke-

lijk arme personen, mensen in geestelijke nood, zieken 

en ouderen te helpen. Waterman is mijn tijdperk, dus 

veel voorspellingen met vooral een positieve lading. 

Dit keer geen overmaat aan rampen, maar LICHT als 

nieuwe tendens!”

SYLVIE MEIS GAAT SAMENWONEN
“In medialand staan boeiende gebeurtenissen op stapel. 

Ik zie veel nieuwe reality-sterren voor het voetlicht tre-

den. Goedkoop, simpel vermaak en mateloos populair. 

Gerard Joling & Gordon hebben zo veel succes met hun 

tv-serie dat een vervolg niet op zich laat wachten, maar 

men moet er wel flink voor in de buidel tasten. Voor 

Linda de Mol voorzie ik wederom een enorme klapper. 

Dit kan een nieuwe film zijn die een grote hit wordt. Ze 

lijkt voor het succes geboren te zijn. Sylvie Meis gaat 

samenwonen met een nieuwe liefde. Jan Smit krijgt er 

een zoon bij. Carlo Boszhard en Irene Moors komen met 

een spetterende zaterdagavondshow, het echte, oude 

‘zaterdagavondgevoel’ keert hiermee terug.” Volgens 

Henk Jan haalt ons land zeker de finale van het Eurovisie 

Songfestival! Hij voorziet dit keer een plek in de top vijf 

en voelt dat er sprake is van een grote overwinning. 

De geheel onverwachte winnaar van het festival zou 

zelfs Nederland kunnen worden. “Ons koningshuis 

gaat voor mijn gevoel een rustige periode tegemoet. We 

zullen Willem-Alexander en Máxima veel zien. Er wordt 

gesproken over nieuwe liefdes van prinsessen, maar dat 

wordt niet officieel bevestigd.” Henk Jan ziet de oplos-

sing van de zaak rond Madeleine McCann dichterbij 

komen. “Voor mijn gevoel komt er halverwege 2014, 

in juli of augustus, een doorbraak. Ook in de zaak rond 

Natalee Holloway voorzie ik nieuwe ontwikkelingen en 

komen er feiten boven water die nog niet eerder aan de 

orde zijn geweest. Dit kan een veroordeling tot gevolg 

hebben.”

RAMP MET KERNREACTOR FUKUSHIMA
Tijdens de Winterspelen in Sotsji ziet Henk Jan het cijfer 

1 bij Sven Kramer. Sven toont aan dat hij nog steeds 

goed kan schaatsen op de vijfduizend meter. Klaterend 

goud ook voor Ireen Wüst. Al zal het volgens Henk Jan 

Ireens laatste keer zijn dat ze meedoet aan de Spelen. 

Verder schaatsen Margot Boer en Stefan Groothuis zich 

in de plakken. Op politiek gebied ziet Henk Jan geen 

verschuivingen plaatsvinden. “Het kabinet blijft hetzelf-

de. De populariteit van onze regering daalt echter nog 

verder. De bevolking is toe aan bewijs dat deze regering 

werkelijk verandert. Ook zal het grootste gedeelte van 

volgend jaar nog een lichte daling van de huizenprijzen 

te zien geven. De werkloosheid daalt verder tot het eind 

van het jaar. Historisch hoge cijfers zie ik hier.” Volgens 

Henk Jan zullen er ook enige rampen plaatsvinden. 

“Ik zie een nieuwe grote ramp met een kerncentrale bij 

Fukushima met veel slachtoffers, die voorkomen had 

kunnen worden. Bij een grote Nederlandse bank komen 

schandalen en omkoping naar voren. Kopstukken gaan 

vallen, de kleur blauw zit in het logo van de betreffende 

bank. Overigens winnen klanten/gedupeerden een zaak 

tegen Aegon en krijgen mensen hun geld terug.” Henk 

Jan sluit positief af: “Er is licht aan de horizon voor het 

laatste kwartaal van 2014. Dan komt er weer iets van het 

consumentenvertrouwen terug en de werkloosheid zal 

stabiliseren. Ook de huizenprijzen zullen dan niet verder 

dalen. Het is echter nog een lange weg naar serieus 

herstel. Laten we licht zien in elkaar en in de wereld. 

Door ons daarop te richten, zullen de donkere wolken 

langzaam plaatsmaken voor hemelsblauwe luchten.”

Ontvangen: 11 november 2013
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