
Nieuwe auteur!

Nieuw ontwerp!
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *



Maankalender 2020 door Esther van Heerebeek

Graag stel ik me even voor! Mijn naam is Esther van Heerebeek en 
vanaf 2020 ben ik de nieuwe auteur van de Maankalender in samenwer-
king met uitgeverij Hajefa. Als astrologe heb ik in het Noord-Brabantse 
Liempde een winkel met praktijk Het 12e Huis, waar ik cursussen, 
workshops en consulten geef op het gebied van astrologie, tarot en 
numerologie. Daarnaast ben ik auteur van de boeken Astrologie voor 
Beginners en Tarot voor Beginners en schrijf ik voor diverse bladen in Ne-
derland en België wekelijks de horoscopen, waaronder Flair en Veronica 
Magazine. 

Als astrologe ben ik altijd al gefascineerd geweest door de invloed van 
de maan op het dagelijks leven, dus toen ik benaderd werd om deze 
Maankalender 2020 te schrijven, was ik meteen enthousiast. 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, zodat je er je voordeel mee kunt 
doen op het vlak van tuinieren, gezondheid, voeding en relaties.

In deze Maankalender lees je onder andere wanneer het een goed mo-
ment is om te ontspannen, maar ook om onkruid te wieden, wanneer je 
het beste je administratie kan doen of kunt vasten. Op iedere bladzijde 
vind je duidelijke symbolen die aangeven waar de betreffende maan-
stand en -fase gunstig voor is. Naast tips en adviezen, vind je in deze 
Maankalender ook informatie over yogahoudingen, edelstenen en es-
sentiële oliën 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 29 december op de achter-
kant van de bladzijde extra informatie over de dierenriemtekens, de 
afhoudende maan en de betekenis van de dagelijkse symbolen.



woensdag

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2020!

Met de maan in Vissen is het vandaag een heerlijke 
dag om te relaxen en het oude jaar los te laten, of 
bij te komen van de festiviteiten rondom oudejaars-
avond. Doe het vandaag dus rustig aan en geniet 
van het gezelschap van dierbaren die je vandaag 
wellicht gelukkig nieuwjaar gaat wensen.

Het is een mooie dag om te mediteren, aan yoga te 
doen of je terug te trekken met een boek of na te 
denken over je intenties voor het nieuwe jaar. Welke 
doelen je wilt behalen en wat je wilt bereiken. Zorg 
wel dat het haalbare en realistische doelen zijn. Dat 
maakt de kans groter dat je ze in praktijk kunt bren-
gen en er een succes van weet te maken. Vergeet 
niet dat je een heel jaar de tijd hebt om ermee aan 
de slag te gaan!

week 1s ↑ 8:48 ↓ 16:38  d ↑ 12:17 ↓ 23:23

Maan in Vissen   

Nieuwjaarsdag

1 januari

Maan in :
Element :

Vissen
Water

Plantdeel :
Fase :

Blad
Wassende maan



donderdag

Er is vandaag een verhoogde kans op hoofdpijn. Dat 
heeft alles te maken met de maan die deze ochtend 
in het dierenriemteken Ram komt te staan. Alle die-
renriemtekens zijn verbonden met een bepaald li-
chaamsdeel of orgaansysteem en als de maan in een 
dierenriemteken staat, kan dit deel van de gezond-
heid opspelen. De invloed van de maan in Ram is 
te merken in de zone van het hoofd. Ben je gevoelig 
voor migraine, dan kun je hier tijdens dagen met 
de maan in Ram eerder last van hebben. Ook wan-
neer je niet vaak hoofdpijn hebt, kun je hier gedu-
rende deze maan-in-Ram-periode last van hebben. 
Het kan helpen extra water te drinken en op die 
manier overtollige afvalstoffen af te voeren. Naast 
het hoofd, zijn ook de ogen en oren verbonden met 
de Ram. Een ontsteking, koorts of oorpijn kan even-
eens een uitwerking zijn van deze maanstand. 

week 1s ↑ 8:48 ↓ 16:39  d ↑ 12:33 ↓ -:-

Maan in Vissen   , afhoudend vanaf 3:13, om 5:02 in Ram   
Apogeum 2:31 404.578 km

2 januari

Maan in :
Element :

Ram
Vuur

Plantdeel :
Fase :

Vrucht
Wassende maan



vrijdag

Tijdens maan-in-Ram-dagen heb je vaak meer 
moed, kracht en durf. Nu het ook nog wassende 
maan in Ram is, een ideale dag om aan iets nieuws 
te beginnen. Of te starten met een klus of project. 
Je bent enthousiast en je geeft niet zo snel op. Hier-
door krijg je veel gedaan, maar het kan je natuur-
lijk ook impulsief en onbesuisd maken. Ben je van 
nature verlegen, dan heb je er tijdens deze dagen 
met de maan in Ram waarschijnlijk iets minder last 
van. Je durft nu gemakkelijker op iemand af te stap-
pen. Ook ontbreekt het je vaak niet aan energie. Wat 
vandaag een uitermate geschikte dag maakt om te 
sporten, wandelen, fietsen of op andere wijze te be-
wegen, of iets te verbouwen. Door de invloed van 
deze maanstand beschik je over de nodige energie 
om een klus in of rondom je huis te klaren. 

week 1s ↑ 8:48 ↓ 16:40  d ↑ 12:49 ↓ 0:29

Maan in Ram   
Eerste kwartier om 5:47

3 januari

Maan in :
Element :

Ram
Vuur

Plantdeel :
Fase :

Vrucht
Wassende maan



zaterdag

Vandaag staat de maan in het onderzoekende die-
renriemteken Schorpioen. Schorpioen behoort tot 
het element water. Tijdens deze dagen blijft er vaak 
niet veel geheim! Je bent nu wel prima in staat om 
wat dieper op zaken in te gaan en zinvolle, diep-
gaande gesprekken te voeren. Je kunt emotioneler 
dan anders zijn of sneller verdrietig en kwaad. Je 
staat in ieder geval intenser in het leven. Zeker als 
het om je gevoelens en emoties gaat. Dit is een per-
fecte periode voor (psycho)therapie of andere ma-
nieren van zelfonderzoek. Wat gezondheid betreft, 
komen schimmelinfecties, problemen met slapen 
of voortplantingsorganen nu vaker voor, maar ook 
aandoeningen bij de anus, zoals aambeien. Een ve-
zelrijke voeding en extra veel water drinken kan on-
dersteunend werken bij deze aandoeningen.

week 3s ↑ 8:39 ↓ 17:02  d ↑ 1:49 ↓ 12:30

Maan in Schorpioen   

18 januari

Maan in :
Element :

Schorpioen
Water

Plantdeel :
Fase :

Blad
Afnemende maan



zondag

Vandaag is het volle maan in Leeuw. De volle 
maanfase is een actieve fase, waarin er veel om je 
heen gebeurt. Het is een fase van energie, bescher-
ming, vriendschap en liefde. De energie is nu bij-
zonder krachtig en hier kun je op positieve wijze 
gebruik van maken. Je plannen en intenties die je 
tijdens nieuwe maan gesteld hebt en tijdens was-
sende maan in gang gezet hebt, kunnen nu volle-
dig tot bloei komen. Je krijgt als het ware het laat-
ste zetje om er een succes van te maken. Tijdens de 
vollemaannacht kun je slecht of onrustig slapen. Dit 
heeft met deze extra energie te maken. Val je ech-
ter wel in slaap, dan zijn je dromen vaak diep en 
heftig. Deze maanfase is geschikt voor verzorging, 
koestering en voeding. Volgens de oude Keltische 
maankalender, wordt deze volle maan in februari 
ook wel IJsmaan of Sneeuwmaan genoemd.

week 6s ↑ 8:07 ↓ 17:42  d ↑ 17:52 ↓ 8:37

Maan in Leeuw   , afhoudend vanaf 17:08
Volle maan om 8:34

9 februari

Maan in :
Element :

Leeuw
Vuur

Plantdeel :
Fase :

Vrucht
Volle maan



maandag

Er zijn natuurlijk ook bepaalde edelstenen die bij het 
gevoelige teken Vissen passen: de aquamarijn, de 
olivijn en de amethist. Aquamarijn kan ondersteu-
nend werken bij reizen en dan met name over zee. 
Deze steen kan ook helpen bij zenuwpijnen, hoest, 
spijsverteringproblemen, kaak-, kies- en tandpijn, 
opgezette klieren en maagklachten, maar ook bij 
oorontsteking, tranende ogen, hooikoorts en schild-
klierproblemen. De olivijn kan ondersteunend 
werken bij menstruatiestoornissen, osteoporose, 
weergevoeligheid, bloedarmoede en hartritme-
stoornissen. Energetisch kan het helderziendheid 
versterken en melancholie verdrijven. Amethist is 
in te zetten bij verdriet, meditatie, evenwichtsstoor-
nissen en kan de intuïtie en hooggevoeligheid ver-
sterken. Lichamelijk kan deze steen ondersteunend 
werken bij keelaandoeningen, schildklierziekten en 
spataderen. 
Kristallen en edelstenen kunnen een positieve bij-
drage leveren aan je gezondheid en welzijn, maar 
vervangen nooit medicijnen of medisch advies.

week 13s ↑ 6:34 ↓ 18:59  d ↑ 6:51 ↓ 17:54

Maan in Vissen   , afhoudend vanaf 15:51

23 maart

Maan in :
Element :

Vissen
Water

Plantdeel :
Fase :

Blad
Afnemende maan

Ruwe aquamarijn



maandag

Onderstaande warme olie-mix is een leuk aroma-
therapierecept om te maken wanneer de maan in 
Ram staat. Het kan helpen stress, spanningen en 
angstgevoelens te verminderen en meteen af te 
voeren en dat past tevens mooi bij deze afnemende 
maanfase. 

Voor een massageolie heb je nodig: 30 ml basisolie 
(bijvoorbeeld amandelolie), 7 druppels mandarijn, 
6 druppels geranium bourbon, 4 druppels gember 
en 1 druppel vetyver.

Heerlijk om dit samen met je partner te doen. Mas-
seer elkaar om de beurt en geniet van de totale ont-
spanning die ontstaat. Je kunt deze olie-mix natuur-
lijk ook in een warm (voeten)bad doen of zonder de 
basisolie in water in een diffuser of aromabrander 
mengen en in de ruimte laten vernevelen.

week 21s ↑ 5:41 ↓ 21:33  d ↑ 4:38 ↓ 16:47

Maan in Ram   
Apogeum 9:46 405.583 km

18 mei

Maan in :
Element :

Ram
Vuur

Plantdeel :
Fase :

Vrucht
Afnemende maan



woensdag

De Stier behoort tot het element aarde en dat geldt 
eveneens voor het zogenaamde wortelchakra. Deze 
chakra wordt ook wel eerste chakra, stuit- of mu-
ladhara-chakra genoemd. Een goed functionerend 
wortelchakra zorgt ervoor dat je goed geaard bent. 
Het geeft je een gevoel van zekerheid en stabiliteit. 
Verder zorgt het ervoor dat je je veilig en krachtig 
voelt. Je bent goed in staat om geduld op te bren-
gen, maar wel door te zetten, ook wanneer het wat 
moeilijker gaat. Bij een goed functionerende wor-
telchakra zorg je goed voor jezelf en met name je 
lichaam. Gezonde voeding en voldoende beweging 
is dan terug te vinden in je leefpatroon. Deze chakra 
is in je energetisch lichaam te vinden in de buurt 
van je perineum, onder aan de ruggengraat. Met 
de kleur rood, de etherische oliën kaneel, knoflook, 
sandelhout en de kristallen robijn, bloedsteen en 
hematiet zou je dit chakra kunnen ondersteunen.

week 25s ↑ 5:19 ↓ 22:03  d ↑ 3:32 ↓ 17:57

Maan in Stier   

17 juni

Maan in :
Element :

Stier
Aarde

Plantdeel :
Fase :

Wortel
Afnemende maan



dinsdag

Vandaag staat de maan nog steeds in het hartelij-
ke dierenriemteken Leeuw en ook dit teken heeft 
zijn of haar eigen wijze van vrijetijdsbesteding. De 
Leeuw leeft voor plezier, spel en ontspanning! Dit 
teken is dol op sport en is daar vrij fanatiek in. Bin-
nen teamverband is de Leeuw vaak de leider en 
deze rol neemt hij of zij graag op zich, daar leeft dit 
teken juist van op. De Leeuw is echter ook vaak cre-
atief en artistiek ingesteld. Menig Leeuw is daarom 
terug te vinden op het toneel of in schilderclubjes. 
Als een Leeuw op een prettige manier in het mid-
delpunt kan staan, geniet hij of zij enorm. Ook ge-
niet een Leeuw ontzettend van een gokje wagen in 
een casino en van andere mensen aan het lachen 
maken. 

week 34s ↑ 6:29 ↓ 20:57  d ↑ 5:02 ↓ 21:11

Maan in Leeuw   

18 augustus

Maan in :
Element :

Leeuw
Vuur

Plantdeel :
Fase :

Vrucht
Afnemende maan



zondag

Vandaag staat de maan in het inventieve dieren-
riemteken Waterman. Gedurende deze maan-in-
Waterman-dagen is iedereen vaak wat intuïtiever. 
Daarom is dit een goede periode voor uitvindingen, 
hervormingen en het vinden van oplossingen. Het 
gedachteleven wordt in deze fase flink gestimu-
leerd. Kamp je met een moeilijk probleem, dan is 
de kans tijdens deze maan-in-Waterman-dagen 
groot dat je hier een oplossing voor vindt. Verdiep 
je dus gerust in lastige vraagstukken. In de medi-
sche astrologie wordt de Waterman gekoppeld aan 
de bloedsomloop, de onderbenen en de gewrichten. 
Let dus gedurende deze dagen op dat je je bloeds-
omloop, gewrichten en onderbenen niet te veel be-
last. Die kunnen nu namelijk eerder gaan opspelen.

week 35s ↑ 6:49 ↓ 20:30  d ↑ 19:53 ↓ 3:06

Maan in Steenbok   , om 2:38 in Waterman   

30 augustus

Maan in :
Element :

Waterman
Lucht

Plantdeel :
Fase :

Bloem
Wassende maan



woensdag

Voeding heeft op de lange duur ook effect op bot-
ten en gewrichten en dat is precies wat Steenbokken 
nodig hebben. Zij hebben vaak last van de knieën, 
botten, huid, gewrichten, tandvlees en het gebit. 
Dit kan op den duur artritis, reuma, osteoporose of 
tandvleesontstekingen opleveren. Calcium is een 
belangrijk mineraal voor de Steenbok en is te ha-
len uit melkproducten. Nuttig dan wel de vetarme 
varianten, om een te hoog cholesterolgehalte te 
voorkomen. Verder zijn zalm, sardines, noten, tofu, 
sinaasappels, broccoli, boerenkool, spinazie en to-
maten goed voor dit teken. Geraffineerde suikers 
en cafeïne werken juist averechts. Wat calcium helpt 
opnemen, zijn alfalfa, wilde yam en smeerwortel. 
Silica, een kruid dat verkrijgbaar is in de vorm van 
thee, is ook zeer aan te bevelen, net als regelmatige 
wandelingen in de buitenlucht gedurende de dag.

week 43s ↑ 8:16 ↓ 18:32  d ↑ 14:16 ↓ 21:45

Maan in Boogschutter   , afhoudend vanaf 5:38, om 8:45 in Steenbok   

21 oktober

Maan in :
Element :

Steenbok
Aarde

Plantdeel :
Fase :

Wortel
Wassende maan



donderdag

De feestdagen komen eraan en voor de Kreeft, waar 
de maan zich nu in bevindt, zijn er mooie cadeau-
tips. 

Voor haar: voor vrouwen met het sterrenbeeld 
Kreeft gaat het vooral om de gedachte achter het 
cadeau. Dit type vrouw hecht namelijk meer aan de 
sentimentele boodschap van het cadeau dan aan het 
cadeau zelf. Dus maak vooral iets zelf voor haar!

Voor hem: mannelijke Kreeften zouden een portret 
van zichzelf, een zelfgemaakte trui of zelfs sokken 
bijzonder kunnen waarderen. Omdat mannen die 
tot het sterrenbeeld Kreeft behoren heel gastvrij 
zijn, is een set glazen of een mooie fles wijn ook 
een geschikt cadeau. Een cd met nummers uit hun 
jeugd is altijd raak.

week 49s ↑ 8:29 ↓ 16:30  d ↑ 18:53 ↓ 11:24

Maan in Kreeft   

3 december

Maan in :
Element :

Kreeft
Water

Plantdeel :
Fase :

Blad
Afnemende maan



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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