Voorwoord
Deze Maankalender 2022 is alweer de derde van mijn hand en deze
editie heb ik wederom met veel passie 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 en maandelijks horoscopen, waaronder Flair
en Wendy Online.
In deze Maankalender 2022 belicht ik de maan weer vanuit diverse invalshoeken, zodat je iedere dag kunt leven in harmonie met de maan.
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, huidverzorging, voeding en relaties.
In deze editie van de Maankalender lees je onder meer wanneer het een
goed moment is om je administratie of aan huidverzorging te doen.
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 maanfase gunstig voor is. Naast uiteenlopende tips en adviezen, vind je in deze Maankalender activiteiten die gunstig zijn om te
doen tijdens specifieke maanfasen plus filmtips en voedingsadviezen,
passend bij ieder dierenriemteken.
Ik wens je zeer veel leesplezier en een mooi, inspirerend maanjaar 2022
toe!
Astrologische groet,
Esther van Heerebeek - www.het12ehuis.nl
z.o.z

In deze maankalender wordt dagelijks, zowel visueel als in cijfers, informatie 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 perigeum (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) wortelgewassen;
 – 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, Aarschot). 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 Europese Tijd) of in MEZT (Midden Europese Zomertijd).
Achterin deze maankalender staat vanaf 30 december op de achterkant van de bladzijde extra informatie over de dierenriemtekens, de
afhoudende maan en de betekenis van de dagelijkse symbolen.

zaterdag

1 januari
Nieuwjaarsdag

Maan in Boogschutter   
s ↑ 8:48 ↓ 16:38 d ↑ 7:36 ↓ 14:59

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2022!
Met de maan in het vurige dierenriemteken Boogschutter is deze eerste dag van het nieuwe jaar zeer
geschikt om eropuit te trekken! Zoek het avontuur
op vandaag. Letterlijk door naar buiten te gaan, ook
al is het misschien koud. Figuurlijk door naar een
documentaire te kijken of een boek te lezen over een
andere cultuur. Ontdek, leer en filosofeer zolang de
maan in Boogschutter staat.
Ook spiritualiteit en religie spelen tijdens deze dagen meestal een grotere rol. Discussies komen geregeld voor en de kans is groot dat je idealistischer
bent ingesteld dan normaal.
Wat gezondheid betreft, komen spierpijn, heupgewricht- en leverproblemen nu vaker voor. Daar kun
je nu dus meer last van hebben. Ook word je tijdens
maan-in- Boogschutter-dagen helaas sneller dik.
Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Boogschutter
Vuur
Vrucht
Afnemende maan

Voedingskwaliteit: Eiwit
Warmte
Dagkwaliteit:
Zintuigen
Orgaansysteem:
Lever en bovenbenen
Lichaamsdeel:

week 52

zondag

2 januari
Perigeum 0:01 358.036 km, nieuwe maan om 19:33
Maan in Boogschutter   , om 0:02 in Steenbok   
s ↑ 8:48 ↓ 16:40 d ↑ 8:55 ↓ 15:57

week 52

Vandaag is het nieuwe maan in het teken Steenbok.
Een nieuwe maanfase is een mooie tijd voor het starten van nieuwe projecten, zoals een nieuw bedrijf of
creatieve projecten. Een Steenbok is een aards teken
en staat met beide benen op de grond, is doorgaans
serieus, betrouwbaar, kalm en een harde werker die
veel wil bereiken in het leven. Zo kun jij nu ook wat
meer in het leven staan. Bij deze nieuwe maan zul
je niet zo snel risico’s nemen of snel veel geld uitgeven. Ook is de kans groot dat je het leven nu een
tikkeltje pessimistisch benadert. Zolang de maan in
Steenbok staat, zie je sneller beren op de weg. Wat
lichamelijke klachten betreft, kun je nu eerder last
hebben van de knieën, beenderen of het gebit. Reumatische klachten kunnen nu eveneens opspelen
wanneer je gevoelig daarvoor bent.

Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Steenbok
Aarde
Wortel
Nieuwe maan

Voedingskwaliteit: Zout
Dagkwaliteit:
Koud
Orgaansysteem:
Bloedsomloop
Lichaamsdeel:
Botten, gewrichten (knieën) en huid

zaterdag

8 januari
Maan in Vissen   , om 6:26 in Ram   
s ↑ 8:46 ↓ 16:47 d ↑ 12:01 ↓ -:-

week 1

Vandaag staat de maan wassend in Ram. Dat maakt
vandaag bij uitstek geschikt om iets nieuws te beginnen. Je hebt met deze vurige maanenergie meer
moed, kracht en durf. Je bent waarschijnlijk een
stuk enthousiaster en je geeft niet zo snel op. Hierdoor krijg je nu veel gedaan, maar het maakt je ook
impulsief en onbesuisd.
Ook al ben je van nature verlegen, op een maan-inRam-dag durf je meestal gemakkelijker op iemand
af te stappen of initiatieven te nemen. Je beschikt
vandaag over veel energie, maar je hebt helaas ook
sneller last van hoofdpijn, koorts of een ontsteking.

Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Ram
Vuur
Vrucht
Wassende maan

Voedingskwaliteit: Eiwit
Warmte
Dagkwaliteit:
Zintuigen
Orgaansysteem:
Hoofd, hersenen, ogen en oren
Lichaamsdeel:

vrijdag

4 maart
Maan in Vissen   , om 1:52 in Ram   
s ↑ 7:19 ↓ 18:24 d ↑ 8:23 ↓ 20:37

week 9

Vannacht is de maan in het vuurteken Ram komen
te staan. Dit zijn goede dagen om te gaan sporten of
spelletjes te spelen. De kans is groot dat je nu boven
alles wilt winnen. Of het nu gaat om een eenvoudig
bordspel of sport in teamverband, je gaat tijdens
maan-in-Ram-dagen eerder tot het uiterste. Verliezen is gewoonweg geen optie. Ook computergames
zijn nu vaker favoriet. Denk hierbij vooral aan
oorlogsspellen waarbij tactisch inzicht en schieten
noodzakelijk zijn. Verder kun je nu ook goed je ei
kwijt in vechtsporten, zoals judo of aikido. Je hebt
nu eerder actie nodig om uiteindelijk te kunnen
ontspannen en deze actie kan zowel mentaal als fysiek plaatsvinden. Je wordt gedurende deze dagen
graag, op wat voor manier dan ook, uitgedaagd.

Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Ram
Vuur
Vrucht
Wassende maan

Voedingskwaliteit: Eiwit
Warmte
Dagkwaliteit:
Zintuigen
Orgaansysteem:
Hoofd, hersenen, ogen en oren
Lichaamsdeel:

vrijdag

18 maart
Volle maan om 8:17
Maan in Maagd   , afhoudend vanaf 8:17, om 12:26 in Weegschaal   
s ↑ 6:47 ↓ 18:49 d ↑ 19:05 ↓ 7:18

week 11

Deze ochtend, om 08.17 uur om precies te zijn, is
het volle maan in het nuchtere teken Maagd. Volgens Amerikaanse folklore heet deze volle maan
de Worm Maan. Dit heeft te maken met de komst
van de lente op het noordelijk halfrond. De grond
begint te ontdooien en langzaam maar zeker komt
het leven daarin uit z’n winterslaap. Wormen horen ook bij dat ontluikende leven en zodoende is de
volle maan van maart getooid met de naam Worm
Maan. Traditionele Amerikanen hebben aan alle
volle manen een bijzondere naam gegeven.
Een goede dag om het rustig aan te doen en zo veel
mogelijk te ontspannen. De gemoederen kunnen
rond volle maan soms hoog oplopen. Heb je edelstenen, dan is dit een goede nacht om die op je vensterbank of buiten te leggen. Daar laden je stenen en
kristallen weer van op.

Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Maagd
Aarde
Wortel
Volle maan

Voedingskwaliteit: Zout
Dagkwaliteit:
Koud
Orgaansysteem:
Bloedsomloop
Lichaamsdeel:
Darmen, zenuwen, milt, alvleesklier

zaterdag

18 juni
Maan in Waterman   , afhoudend vanaf 20:50
s ↑ 5:19 ↓ 22:03 d ↑ 1:14 ↓ 9:45

Watermandagen zijn bloemdagen met een stijgende
kracht. Dit is niet zo geschikt voor werkzaamheden
in de tuin. Wil je toch iets in je tuin doen, beperk
je dan tot het meest noodzakelijke. Als het gaat om
tuinen, velden en bossen, is het teken Waterman
een tamelijk onvruchtbaar teken.
Wat je dan toch zou kunnen doen, is schoffelen en
onkruid wieden. Laat daarbij het onkruid liggen
om te rotten. Bloemen die niet meer willen bloeien,
kun je nu tussentijds bemesten.
Poot nu niet uit, omdat verplaatste planten nu geen
wortel schieten en omvallen.

Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Waterman
Lucht
Bloem
Afnemende maan

Voedingskwaliteit: Vet
Licht, lucht
Dagkwaliteit:
Lymfeklieren
Orgaansysteem:
Onderbenen en aderen
Lichaamsdeel:

week 24

woensdag

6 juli
Maan in Maagd   , om 0:25 in Weegschaal   
s ↑ 5:28 ↓ 22:01 d ↑ 13:11 ↓ 1:09

week 27

Net na middernacht komt de maan in het luchtteken Weegschaal te staan.
Vaak ben je tijdens een maan-in-Weegschaal-dag
besluiteloos, zelfs over de kleinste dingen. Wat je
aan moet trekken bijvoorbeeld of wat je ’s avonds
gaat koken.
Je zoekt vandaag graag het gezelschap op van andere mensen, zoals buren, collega’s, vrienden en
kennissen. Samenwerken gaat nu vaak prima en
discussies worden nooit pittig of intens. Er is veel
begrip voor elkaar en ieders standpunt.
Een goede dag om na je werk nog even het terras
op te gaan met je collega’s en luchtig na te praten
onder het genot van een drankje.

Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Weegschaal
Lucht
Bloem
Wassende maan

Voedingskwaliteit: Vet
Licht, lucht
Dagkwaliteit:
Lymfeklieren
Orgaansysteem:
Nieren, heupen en blaas
Lichaamsdeel:

dinsdag

27 september
Maan in Weegschaal   , afhoudend vanaf 5:44
s ↑ 7:34 ↓ 19:27 d ↑ 9:10 ↓ 20:08

week 39

Met de maan in het dierenriemteken Weegschaal
speel je wat sport betreft het liefst samen of alleen
tegen iemand anders. Je vindt dat een-op-een contact prettig wanneer de maan in Weegschaal staat.
Het mentale en sociale aspect van een sport vind je
nu heel belangrijk en mooie bewegingsvormen kun
je tijdens deze dagen waarderen. Je houdt daarom
nu vaak van ballet, turnen of kunstschaatsen. Vanwege de sociale contacten is ook tennis of golf favoriet.
Wanneer de maan in een luchtteken staat, is het
goed om je huis letterlijk te luchten. Zet alle ramen
open en laat een frisse wind door je huis heen waaien. Verschoon je beddengoed en leg je matrassen
buiten om te luchten wanneer het weer dit toelaat.

Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Weegschaal
Lucht
Bloem
Wassende maan

Voedingskwaliteit: Vet
Licht, lucht
Dagkwaliteit:
Lymfeklieren
Orgaansysteem:
Nieren, heupen en blaas
Lichaamsdeel:

zaterdag

5 november
Maan in Vissen   , om 0:07 in Ram   
s ↑ 7:42 ↓ 17:04 d ↑ 16:15 ↓ 3:42

week 44

Ook op deze zaterdag kun je jezelf verwennen met
een ontspannend (voeten)bad en zelfgemaakt badzout. Zeker nu de maan in het vuurteken Ram staat
en je meer kans hebt op spanningshoofdpijn.
Gebruik als basis wederom 500 gram grof zeezout,
1 theelepel amandel- of jojobaolie en voeg daaraan
de volgende essentiële oliën toe:
10 druppels bergamot
5 druppels gember
5 druppels ylang ylang
5 druppels pepermunt
Deze heerlijke warme mix is geschikt voor de hele
maand november. Geniet er dus meerdere malen
van.

Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Ram
Vuur
Vrucht
Wassende maan

Voedingskwaliteit: Eiwit
Warmte
Dagkwaliteit:
Zintuigen
Orgaansysteem:
Hoofd, hersenen, ogen en oren
Lichaamsdeel:

woensdag

7 december
Maan in Tweelingen   
s ↑ 8:33 ↓ 16:28 d ↑ 15:44 ↓ 7:59

week 49

De maan staat vandaag in Tweelingen en ben je nog
op zoek naar een cadeau voor mensen met dit sterrenbeeld, dan kun je hier misschien inspiratie opdoen.
Vrouwen met het sterrenbeeld Tweelingen, houden
niet van praktische cadeaus. Ze houden eerder van
sieraden en dan vooral van ringen (ze praten namelijk graag met hun handen). Omdat ze zichzelf vaak
creatief vinden en omdat ze veelzijdig zijn, is een
hobbyset een uitstekend idee, evenals een boek of
e-book. Qua geur is een fris en helder parfum een
aanrader. Een fles eau de toilette bijvoorbeeld, met
frisse bloemgeuren zoals jasmijn, mimosa en fresia.
Een zelfhulpboek zal zeer op prijs gesteld worden
door mannelijke Tweelingen. Je kunt ze ook een
grappig cadeau geven, aangezien deze mannen
doorgaans een goed gevoel voor humor hebben en
daar ook graag mee te koop lopen. Koop je liever
iets anders, denk dan aan de kleur geel.
Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Tweelingen
Lucht
Bloem
Wassende maan

Voedingskwaliteit: Vet
Licht, lucht
Dagkwaliteit:
Lymfeklieren
Orgaansysteem:
Longen, schouders, armen, handen
Lichaamsdeel:

zaterdag

31 december
Oudejaarsavond

Maan in Ram   , afhoudend vanaf 11:59, om 18:08 in Stier   
s ↑ 8:48 ↓ 16:37 d ↑ 12:56 ↓ 1:57

week 52

Op deze laatste dag van 2022 staat de maan overdag
in het dierenriemteken Ram en ’s avonds in Stier.
Een uitstekende dag om overdag boodschappen
te doen en te zorgen dat je alles in huis hebt voor
oudejaarsavond. Met de maan wassend in Stier tijdens de jaarwisseling, is het prettig om samen met
anderen te zijn en met z’n allen het glas heffend het
nieuwe jaar in te luiden.
Hartelijk dank voor het lezen en gebruiken van
deze Maankalender 2022! Wij wensen je een hele fijne
jaarwisseling toe en een mooi, gezond en gelukkig
nieuwjaar, waarin je wederom kunt leven in harmonie met de maan met de Maankalender 2023.

Een fijne jaarwisseling gewenst!
Maan in :
Element :
Plantdeel :
Fase :

Ram
Vuur
Vrucht
Wassende maan

Voedingskwaliteit: Eiwit
Warmte
Dagkwaliteit:
Zintuigen
Orgaansysteem:
Hoofd, hersenen, ogen en oren
Lichaamsdeel:

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 planeten
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 nemen. Start niets nieuws, want meestal behaal je niet het gewenste resultaat. 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.

donderdag

31 december
Oudejaarsavond

Maan in Kreeft   , afhoudend vanaf 14:45, om 19:59 in Leeuw   
s ↑ 8:48 ↓ 16:38 d ↑ 17:49 ↓ 10:07

week 53

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 hebben niets te maken met de fase
van de maan, maar met de positie in het dierenriemteken. In de dierenriemtekens 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, expansie, 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 worden 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
ondergrondse (wortel-)groei en is dus heel geschikt om te zaaien, te
poten 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.

Mercurius retrograde
Het moment waarop de planeet Mercurius retrograde gaat lopen wordt
ook aangegeven tot het moment waarop Mercurius weer vooruit gaat
lopen (direct). In de periode van een retrograde Mercurius is het beter
om geen belangrijke afspraken of contracten te tekenen. In deze periode
kunnen er problemen zijn met afspraken, communicatie, het verkeer en
computers. Het geeft ook een verdieping naar binnen en de terugkeer
naar een bepaalde situatie.
Persoonlijke horoscoop
Naar aanleiding van deze Maankalender 2022 interesse in een persoonlijke 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 aandacht te hebben voor
relaties en vriendschappen.

om te bemesten.

voor huid- en haarverzorging, 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, detoxen, afvallen of diëten.

voor meditatie.

om schoon te maken, huishouden of de was te doen.

voor ontspanning en rustig
aan doen.

verhoogde kans op hoofdpijn is.

om extra water te drinken.

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 verbouwen.
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