


Voorwoord

Deze Maankalender 2021 is de tweede van mijn hand en heb ik met veel 
plezier en enthousiasme gemaakt. Als astrologe run ik praktijk Het 12e 
Huis, waar ik (online) cursussen en workshops geef op het gebied van 
astrologie, tarot, numerologie & spiritualiteit. Daarnaast ben ik auteur 
van de boeken Astrologie voor beginners en Tarot voor beginners en schrijf 
ik voor diverse bladen in Nederland en België wekelijks de horoscopen, 
waaronder Flair en Wendy Online. 

In deze Maankalender 2021 belicht ik de maan weer vanuit diverse in-
valshoeken. De maan heeft met al haar fasen invloed op mens, dier en 
natuur en het is fijn om je daar dagelijks bewust van te zijn. Dan kun 
je er je voordeel mee doen op het vlak van tuinieren, gezondheid, voe-
ding en relaties.
In deze editie lees je onder andere wanneer het een goed moment is om 
te mediteren, maar ook om het gras te maaien. Het hele jaar door lees 
je wat je het beste kunt doen bij iedere maanfase. Op iedere bladzijde 
vind je duidelijke symbolen die aangeven waar de betreffende maan-
fase gunstig voor is. Naast uiteenlopende tips en adviezen vind je in 
deze maankalender onder andere gezonde recepten, edelstenen en ide-
ale vakantiebestemmingen, passend bij ieder dierenriemteken. 

Ik wens je heel veel leesplezier en een mooi, inspirerend maanjaar toe!

Astrologische groet,
Esther van Heerebeek - www.het12ehuis.nl

z.o.z



In deze maankalender wordt dagelijks, zowel visueel als in cijfers, in-
formatie gegeven over de maan en de zon. Boven de horizontale lijn 
staat per dag aangegeven in welk dierenriemteken de maan staat, vanaf 
welk tijdstip de maan afhoudend is en het volgende dierenriemteken 
in gaat. Daarboven wordt aangegeven als het nieuwe maan is, of eerste 
kwartier, volle maan of laatste kwartier. Verder wordt hier ook vermeld 
als de maan in haar apogeum (verste van de aarde af) of in het peri-
geum (dichtste bij de aarde) staat of als er een verduistering is. 

Achter de tekst van het dierenriemteken waar de maan die dag in staat 
staat het symbooltje van dat dierenriemteken en de symbooltjes    
 om aan te geven welke gewassen die dag in harmonie met de maan 
kunnen worden geplant, gezaaid, bewerkt of geoogst of goed zijn om 
die dag te eten. De betekenis van deze symbooltjes is:
 – vruchtdagen: bewerken of eten vruchtgewassen;
 – worteldagen: bewerken of eten van (ondergronds groeiende) wor-

telgewassen;
 – bloemdagen: bewerken of eten van bloemen of bloemgewassen, 

zoals bloemkool of broccoli;
 – bladgroenten: bewerken of eten van bladgroenten.

Onder de verticale lijn staan respectievelijk de tijden van opkomst 
(↑) en ondergang (↓) van de zon en maan, berekend voor Utrecht 
(5°6’ OL) in België is dit tussen Hasselt en Leuven (Geel, Diest, Aar-
schot). Voor het oosten van het land (zowel Nederland als België) is dat
± 7 minuten vroeger; voor het westen van Nederland ± 4 (of westen van 
België ± 5 tot 6) minuten later. 

Alle tijden in de agenda worden aangegeven in MET (Midden Euro-
pese Tijd) of in MEZT (Midden Europese Zomertijd). 

Achterin deze maankalender staat vanaf 30 december op de achter-
kant van de bladzijde extra informatie over de dierenriemtekens, de 
afhoudende maan en de betekenis van de dagelijkse symbolen.



vrijdag

Gelukkig nieuwjaar
en de allerbeste wensen voor 2021!

Met de afnemende maan in Leeuw is het een prima 
dag om familieleden te bezoeken en elkaar het beste 
te wensen. Doe het vooral rustig aan en geniet op 
ontspannen wijze. Humor mag absoluut niet ont-
breken, houd het luchtig. 

Wanneer je vannacht laat in bed bent beland, is het 
goed om vanavond vroeg tussen de veren te gaan. 
Je lichaam is uit balans en heeft even tijd nodig om 
te herstellen. Een heerlijk warm bad of douche voor 
je gaat slapen, kan wonderen doen voor je nacht-
rust. Je slaapt er vaak een stuk beter en meer ont-
spannen door.

week 1s ↑ 8:48 ↓ 16:39  d ↑ 19:02 ↓ 10:45

Maan in Leeuw   

Nieuwjaarsdag

1 januari

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Leeuw
Vuur
Vrucht
Afnemende maan

Eiwit
Warmte
Zintuigen
Hart, rug, middenrif en ogen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



zaterdag

De maan staat vandaag nog steeds in het royale 
dierenriemteken Leeuw. Een heerlijke dag om je 
dierbaren een gelukkig nieuwjaar te wensen en te 
genieten van elkaars gezelschap. Je bent prima in 
staat om het rustig aan te doen en je tegoed te doen 
aan lekkere hapjes en drankjes. Ook humor zal van-
daag absoluut niet ontbreken en dat is een mooi be-
gin van een nieuw jaar. Met de maan in Leeuw zijn 
het prima dagen voor een bezoek aan de kapper. 
Je haardos blijft dan langer mooi, vol en glanzend.

Verder is het vandaag om 23.00 uur afhoudende 
maan, ook wel void of course genaamd. Een goed 
moment om alles op z’n beloop te laten en niets te 
pushen of te forceren. Dat werkt namelijk averechts.

week 1s ↑ 8:48 ↓ 16:40  d ↑ 20:19 ↓ 11:15

Maan in Leeuw   , afhoudend vanaf 23:00

2 januari

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Leeuw
Vuur
Vrucht
Afnemende maan

Eiwit
Warmte
Zintuigen
Hart, rug, middenrif en ogen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



zondag

Vannacht komt de maan in het analyserende teken 
Maagd te staan. Is een van je goede voornemens 
voor 2021 om gezonder te gaan eten, dan is dit een 
goed moment om daarmee te starten. Het dieren-
riemteken Maagd is verbonden aan de spijsvertering 
en heeft associaties met gezondheid. Het voedings-
centrum adviseert met kleine stappen je eetpatroon 
en voeding aan te passen. De kans dat je dit goed 
afgaat en dat je het vol gaat houden, is dan groter. 
Probeer meer fruit en groenten toe te voegen, aan-
gezien daar ontzettend veel mineralen, vitamines en 
andere goede bouwstoffen in zitten voor je lichaam. 
Zorg daarnaast dat je je suikerinname beperkt en 
de juiste koolhydraten eet. Combineer dit met veel 
water drinken en het zo vaak mogelijk kiezen voor 
puur en onbewerkt voedsel. Dan is de kans groot 
dat je dit goede voornemen gaat waarmaken.

Ruim vandaag op en breng hierdoor zowel je ge-
dachten als je huis op orde. Wanneer je nu de ramen 
lapt, blijven ze langer schoon.

week 1s ↑ 8:48 ↓ 16:41  d ↑ 21:40 ↓ 11:38

Maan in Leeuw   , om 2:14 in Maagd   

3 januari

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Maagd
Aarde
Wortel
Afnemende maan

Zout
Koud
Bloedsomloop
Darmen, zenuwen, milt, alvleesklier

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



donderdag

Om 9.55 uur precies komt de maan in het onderzoe-
kende dierenriemteken Schorpioen te staan. Dan is 
de maan precies drie uur afhoudend geweest. Af-
houdende maan kan enkele minuten, uren of da-
gen duren. Dit wordt ook void of course genoemd. 
Deze term wordt gebruikt wanneer de maan geen 
enkel contact maakt met een andere planeet op het 
moment dat ze een teken verlaat. Zolang de maan 
afhoudend is, gaat helaas niets vanzelf. Vaak moet 
je overal moeite voor doen en lijkt niets te werken 
zoals het zou moeten. Vaak worden tijdens deze pe-
riode verkeerde beslissingen genomen of vergis je 
je. Start tijdens deze momenten niets belangrijks en 
teken liever geen contracten. Relax en laat alles een 
beetje op z’n beloop. 

Dit zijn goede dagen om extra water te drinken en 
ook je planten vaker te begieten. Daar is nu meer 
behoefte aan.

week 1s ↑ 8:46 ↓ 16:46  d ↑ 1:43 ↓ 12:50

Maan in Weegschaal   , afhoudend vanaf 6:55, om 9:55 in Schorpioen   

7 januari

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Schorpioen
Water
Blad
Afnemende maan

Koolhydraten
Water
Zenuwstelsel
Geslachts- en uitscheidingsorganen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



zaterdag

We bevinden ons vanaf vandaag in het laatste kwar-
tier van de afnemende maanfase. De maan staat in 
het vurige dierenriemteken Boogschutter. Tijdens 
het laatste kwartier is het uitermate geschikt om 
te werken aan veranderingen in jezelf. Omdat de 
maanenergie nu richting donkere maan gaat, keer 
je steeds meer in jezelf, waardoor je meer inzicht in 
jezelf kunt krijgen. Vraag jezelf gedurende deze pe-
riode eens af wat jou nog blokkeert? Waar je bang 
voor bent? Of bedenk wat je tegenhoudt om je doe-
len te bereiken, om iets te accepteren of om zaken 
los te laten. Door te mediteren of tijd voor jezelf te 
nemen kun je hierachter komen en eraan werken. 
Het kan helpen het een en ander voor jezelf op te 
schrijven. Vervang hardnekkige, negatieve overtui-
gingen door positieve affirmaties en blijf deze tegen 
jezelf herhalen tot in ieder geval de nieuwe maan.

week 9s ↑ 7:14 ↓ 18:28  d ↑ 2:53 ↓ 10:43

Maan in Boogschutter   , afhoudend vanaf 7:35
Laatste kwartier om 2:31

6 maart

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Boogschutter
Vuur
Vrucht
Afnemende maan

Eiwit
Warmte
Zintuigen
Lever en bovenbenen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



dinsdag

Vandaag is het weer perigeum en de maan staat 
vanaf deze ochtend in het waterteken Schorpioen. 
Naast de Schorpioen behoren ook Kreeft en Vissen 
tot het element water.

Watertekens zijn over het algemeen afwachtend, ge-
voelig en kwetsbaar. Deze tekens hebben gevoelens 
die net zo zijn als water: ze stromen altijd! Ze zijn 
gevoelig en emotioneel van aard en hierdoor kun-
nen ze zich goed inleven in anderen. Hun stemming 
kan echter snel omslaan, waardoor ze bijvoorbeeld 
snel boos kunnen worden of verdrietig. Waterte-
kens nemen veel in zich op en hierdoor zijn ze ge-
makkelijk te kwetsen. Dit willen ze niet en daardoor 
tonen ze zelf niet snel hun eigen gevoelens. Ze doen 
zich vaak harder en onaantastbaarder voor dan ze 
werkelijk zijn.

Het zijn nu goede dagen om te starten met een dieet 
of te beginnen met afvallen. Ondersteun dit proces 
door extra veel water te drinken.

week 13s ↑ 7:19 ↓ 20:10  d ↑ 22:42 ↓ 8:22

Maan in Weegschaal   , om 7:35 in Schorpioen   
Perigeum 8:13 360.310 km

30 maart

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Schorpioen
Water
Blad
Afnemende maan

Koolhydraten
Water
Zenuwstelsel
Geslachts- en uitscheidingsorganen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



zaterdag

De maan staat het grootste deel van deze dag nog 
in Tweelingen. Het principe van dit teken is bemid-
deling en het behoort tot het luchtelement. Daar 
hoort de bloem van de plant bij. Bemiddelen wil 
zeggen ‘het vinden van evenwicht’ en dat is pre-
cies de functie van de bloem bij vorming van zaad. 
Stuifmeel dient tot bevruchting, de laatste fase bij 
de ontwikkeling van een vrucht. Daarom behoort 
de bloem tot het luchtelement van de plant.

Vandaag is het dus een prima dag om bloemen te 
planten of te zaaien, evenals geneeskrachtige krui-
den, bloemkool en broccoli. Alle gewassen die tot 
de bloem van een plant gerekend kunnen worden.

week 15s ↑ 6:38 ↓ 20:41  d ↑ 9:09 ↓ 1:33

Maan in Tweelingen   , afhoudend vanaf 17:03, om 21:26 in Kreeft   

17 april

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Tweelingen
Lucht
Bloem
Wassende maan

Vet
Licht, lucht
Lymfeklieren
Longen, schouders, armen, handen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



maandag

Het grootste deel van deze maandag staat de maan 
nog in Waterman. Wat vakanties betreft, heeft ook 
dit teken bepaalde voorkeuren. Luieren is niets 
voor Watermannen. Ze gaan het liefst op een actieve 
vakantie: zeilen, fietsen of andere activiteiten in en 
rondom het water. Vooral iets ondernemen met een 
groep spreekt Watermannen aan en dat is gunstig 
voor iedereen nu de maan in de Waterman staat. 
Watermannen gaan liever meerdere keren per jaar 
kort op vakantie dan één keer heel lang. Ze willen 
zich liever niet vervelen, dus de ideale vakantiebe-
stemming moet veel variatie bieden. Luxe hoeft het 
niet te zijn, zolang Watermannen maar een vervoer-
middel hebben en een dak of zeil boven hun hoofd. 
En zolang ze met andere mensen in de weer zijn en 
iets kunnen zien of ondernemen, zijn ze tevreden. 
De ideale bestemming voor de Waterman kan Italië, 
Spanje of Kroatië zijn. Daar gaan veel mensen naar-
toe en daar is altijd wel de combinatie zon, water en 
activiteit te vinden.

week 25s ↑ 5:22 ↓ 22:04  d ↑ 0:38 ↓ 9:25

Maan in Waterman   , om 19:52 in Vissen   

28 juni

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Waterman
Lucht
Bloem
Afnemende maan

Vet
Licht, lucht
Lymfeklieren
Onderbenen en aderen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



zaterdag

Vandaag is het volle maan in het luchtteken Water-
man. Deze volle maan wordt ook wel Hooimaan of 
Bokmaan genoemd. Neem je rust en laad weer op. 
In deze volle maanfase is het raadzaam om jezelf 
te bevrijden van emoties en oud zeer. Onderzoek je 
gedachten nauwkeurig. Zijn ze vooral negatief, pro-
beer ze dan om te buigen naar positieve gedachten. 

We zijn over de eerste helft van het jaar heen en dan 
is het letterlijk en symbolisch tijd om te oogsten. Be-
steed tijd aan introspectie en zelfreflectie. Krijg je 
dromen helder en denk na wat je voor de rest van 
het jaar wilt. Werk aan jezelf middels meditatie, het 
maken van een stappenplan richting je najaarsdoe-
len en het laten stromen van je gevoelens en emo-
ties. Bezin je over wat je graag wilt loslaten en doe 
dit dan ook. Je dankbaarheid uiten over wat er wel 
is in je leven, kan daarbij helpen.

week 29s ↑ 5:50 ↓ 21:42  d ↑ 22:35 ↓ 5:35

Maan in Steenbok   , om 2:14 in Waterman   
Volle maan om 4:38

24 juli

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Waterman
Lucht
Bloem
Volle maan

Vet
Licht, lucht
Lymfeklieren
Onderbenen en aderen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



dinsdag

Tot na de middag staat de maan nog in het vurige 
dierenriemteken Boogschutter. Ook aan dit teken is 
een tarotkaart gekoppeld.

Het dierenriemteken Boogschutter heeft veel weg 
van de symbolische Magiër op tarotkaart I, de Ma-
giër! Het geel op de kaart symboliseert het oerver-
trouwen in een goede afloop en de wil om doelen 
na te jagen. De Magiër heeft een sterke wilskracht, 
maar een Boogschutter ook. Hun optimisme heb-
ben ze eveneens gemeen.

Kenmerken van tarotkaart I De 
Magiër:
Zelfbewust, zelfstandig, onge-
duldig, ondoorgrondelijk, onze-
ker, overmoedig.

week 37s ↑ 7:13 ↓ 19:57  d ↑ 16:47 ↓ 23:55

Maan in Boogschutter   , afhoudend vanaf 12:57, om 13:35 in Steenbok   

14 september

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Boogschutter
Vuur
Vrucht
Wassende maan

Eiwit
Warmte
Zintuigen
Lever en bovenbenen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



zondag

In de maand oktober zijn er weer specifieke taken in 
de tuin. Dahlia- en gladiolenbollen kun je na de eer-
ste vorst opgraven en opbergen. Heb je een moes-
tuin, dan kun je de groenten oogsten en opslaan. 
Wil je graag vruchtbomen in je tuin, dan kun je die 
nu prima aanschaffen en planten. Dit kan over het 
algemeen tot en met februari. Geef bomen die al in 
je tuin staan de nodige bemesting en bestrijk ze met 
kalk.

Bloembedden kun je nu gaan omspitten en sier-
struiken kun je stekken en snijden.

Houd je spijsvertering op peil, door te letten op je 
eetgewoonten. Het verteren van voedsel kan nu 
moeizamer verlopen.

week 39s ↑ 7:44 ↓ 19:12  d ↑ 3:16 ↓ 18:40

Maan in Leeuw   , afhoudend vanaf 1:43, om 10:39 in Maagd   

3 oktober

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Maagd
Aarde
Wortel
Afnemende maan

Zout
Koud
Bloedsomloop
Darmen, zenuwen, milt, alvleesklier

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



donderdag

Wanneer de maan afnemend in Schorpioen staat, is 
er veel om rekening mee te houden. Het is dan aan 
te raden extra water te drinken en je kamerplanten 
van meer water te voorzien. Dit is een goede maan-
fase voor massages en detoxkuren. Je kunt nu beter 
afvalstoffen verwerken en loslaten. Doe het verder 
rustig aan, neem tijd voor ontspanning. 

Alles wat mysterieus en geheimzinnig is, trekt je aan 
wanneer de maan in de Schorpioen staat. Je wilt al-
les graag tot op de bodem uitzoeken en als het even 
kan, uitpluizen en oplossen. Dit zijn goede dagen 
om een thriller te kijken op tv of een spannend boek 
te lezen. Daar beleef je nu extra veel plezier aan.

week 48s ↑ 8:27 ↓ 16:31  d ↑ 5:39 ↓ 15:27

Maan in Schorpioen   

2 december

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Schorpioen
Water
Blad
Afnemende maan

Koolhydraten
Water
Zenuwstelsel
Geslachts- en uitscheidingsorganen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



vrijdag

We eindigen het jaar 2021 met een afnemende maan 
in Boogschutter. Het is goed om vandaag voor li-
chaamsbeweging te zorgen, zodat je je overtollige 
energie kwijt kunt. Dit is tevens goed om afvalstof-
fen uit je lichaam te verwijderen, zeker wanneer 
je tijdens een stevige wandeltocht extra veel water 
drinkt.

We wensen iedereen een gezellige oudejaarsavond 
toe en een prachtig, gezond en inspirerend 2022!

Hartelijk dank voor het lezen en gebruiken van 
deze Maankalender 2021 en graag tot volgend jaar.

week 52s ↑ 8:48 ↓ 16:37  d ↑ 6:07 ↓ 14:17

Maan in Schorpioen   , om 0:09 in Boogschutter   , afhoudend vanaf 21:01

Oudejaarsavond

31 december

Maan in:
Element:
Plantdeel:
Fase:

Boogschutter
Vuur
Vrucht
Afnemende maan

Eiwit
Warmte
Zintuigen
Lever en bovenbenen

Voedingskwaliteit:
Dagkwaliteit:
Orgaansysteem:
Lichaamsdeel:



donderdag

week 53s ↑ 8:48 ↓ 16:38  d ↑ 17:49 ↓ 10:07

Maan in Kreeft   , afhoudend vanaf 14:45, om 19:59 in Leeuw   

Oudejaarsavond

31 december

Afhoudende maan
De afhoudende maan wordt ook wel met de Engelse term void of 
course (v.o.c.) aangeduid. De periode van de afhoudende maan kan 
enkele seconden, een paar minuten, uren of een aantal dagen duren. De 
maan is afhoudend als zij geen aspecten meer maakt met andere pla-
neten voordat zij het dierenriemteken waar ze op dat moment in staat 
verlaat. In deze kalender worden bij de bepaling van de afhoudende 
maan alleen de klassieke planeten betrokken: Zon, Mercurius, Venus, 
Mars, Jupiter en Saturnus.

Als de maan bijvoorbeeld door het teken Kreeft loopt dan wordt de 
maan afhoudend vanaf een bepaald tijdstip waarop het laatste aspect 
wordt gemaakt totdat zij overgaat naar het volgende teken Leeuw. In 
het voorbeeld hieronder staat de maan in Kreeft en wordt afhoudend 
om 14:45 tot zij om 19:59 het volgende teken Leeuw binnengaat. 

In deze periode is het verstandig geen belangrijke beslissingen te ne-
men. Start niets nieuws, want meestal behaal je niet het gewenste re-
sultaat. Vaak moet je tijdens de afhoudende maanfase veel meer moeite 
doen voor dingen en niets werkt zoals het zou moeten. Teken liever 
geen contracten, laat je niet opereren en koop geen dure spullen zoals 
een auto, huis of boot. Tijdens de afhoudende maan kun je juist beter 
relaxen en alles een beetje op z’n beloop laten. Voer alleen routinetaken 
uit en verplichtingen waar je echt niet onderuit komt.



Stijgende en dalende maan
Met het symbooltje  wordt aangegeven dat de energie van de maan 
stijgend is en met het symbooltje  dat de energie van de maan dalend 
is. De stijgende en dalende energie heeft niets te maken met de fase van 
de maan, maar met de positie in het dierenriemteken. In de dierenriem-
tekens Boogschutter, Steenbok, Waterman, Vissen, Ram en Stier is de 
energie stijgend. De zon loopt door deze tekens van donker (december) 
naar licht (juni) en komt overeen met het ontluiken uit het donker, ex-
pansie, groei en bloei. In de tekens Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, 
Weegschaal en Schorpioen is de energie dalend. De zon loopt door deze 
tekens van licht (juni) naar donker (december). De tekens Tweelingen 
en Boogschutter zijn de overgangstekens in de energie van dalend naar 
stijgend en andersom en kunnen daardoor eigenlijk niet specifiek wor-
den toebedeeld tot de stijgende of dalende energie. De maan in deze 
wisseltekens kan eventueel voor een weersverandering zorgen.
De energie van deze stijgende en dalende tekens komt maandelijks ook 
via de maan tot uitdrukking. Bij stijgende energie stijgen de sappen 
van planten en bomen op en activeren en stimuleren de bovengrondse 
groei en dit is een goede periode om groenten en fruit te oogsten. Bij 
dalende energie daalt de energie en dit activeert en stimuleert de on-
dergrondse (wortel-)groei en is dus heel geschikt om te zaaien, te po-
ten of te planten. De energie van de stijgende en dalende energie kan 
natuurlijk ook gecombineerd worden met de wassende of afnemende 
fase van de maan om bovengrondse groei of juist ondergrondse groei 
te bevorderen. 



Zomer- en wintertijd
Alle tijden in de agenda worden aangegeven in MET (Midden Euro-
pese Tijd) of in MEZT (Midden Europese Zomertijd). Op het moment 
van het samenstellen van deze agenda is helaas nog niet duidelijk wat 
en wanneer er met de zomer- en wintertijden gaat gebeuren. Daarom 
is er bij de tijden nog steeds rekening gehouden met de wisseling van 
wintertijd naar zomertijd eind maart en weer terug naar wintertijd eind 
oktober. Het Europees parlement heeft aangenomen dat in 2021 geko-
zen dient te worden voor permanent zomer- of wintertijd. Indien dit 
het geval is dient er eventueel een uur verrekend te worden met de 
aangegeven tijden in deze agenda.

Persoonlijke horoscoop
Naar aanleiding van deze Maankalender 2021 interesse in een persoon-
lijke geboortehoroscoop? Meer informatie via deze link: https://www.
het12ehuis.nl/webshop/persoonlijke-horoscopen/

Je eigen maanteken kun je berekenen op https://www.catharinaweb.nl/
astrologie/maanteken.htm



In deze maankalender staat per dag met symbooltjes
aangegeven dat het een goede dag is: 

om geldzaken te regelen of
de administratie te doen.

om te schoffelen en onkruid
te wieden.

om gras te maaien. om uitgebreid te koken,
bakken en in te maken.

om te planten. om planten water te geven.

om te snoeien. om boodschappen te doen.

om te klussen en te ver-
bouwen.

om aandacht te hebben voor
relaties en vriendschappen. om te bemesten.

voor huid- en haarverzorg-
ing, inclusief haren wassen. om te oogsten.

om nagels te knippen. om feest te vieren.

om haar te knippen. voor een massage.

om te vasten, ontgiften, de-
toxen, afvallen of diëten. voor meditatie.

om schoon te maken, huis-
houden of de was te doen.

voor ontspanning en rustig
aan doen.

verhoogde kans op hoofd-
pijn is. om extra water te drinken.
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