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P R O G R A M M A   &   S P R E K E R S 
 

Je geluk en pech volgens de sterren 
Kom naar de 4e Nationale Astrologie Dag in Djoj 

4 oktober 2020 in Rotterdam 
 
 

Lezingen- Markt- Workshops - Astro-opstelling - 
Met o.a. Chinese, kabbalistische, medische, voorspellende astrologie. 

 Wat weet je over wat de planeten zeggen over jouw geluk en pech? 

 Jouw horoscoop vertelt waar jouw geluk en pech ligt.   

 Wat weten astrologen over je gezondheid? 

 Heb je wel eens een astrologische opstelling meegemaakt?  

 Laat een snelduiding maken van je horoscoop! 
 

Verdiep je zelfkennis met de deskundige astrologen op 4 oktober 2020 tijdens de 4e Nationale 
Astrologie Dag in Djoj. Je wordt niet alleen wijzer over jezelf en je eigen sterrenbeeld, maar je 
ontdekt ook wat de Chinese, kabbalistische, medische en voorspellende astrologie je te 
vertellen hebben. 
 
Centrum Djoj en Uitgeverij Koorddanser organiseren samen deze alweer 4e Nationale Astrologie Dag 
met een keur aan zeer ervaren astrologen. 
Het programma biedt een dag lang persoonlijke astrologische informatie met lezingen en workshops. 
Ook is er de hele dag een astro-markt waar aanbieders van astrologische kennis en producten zich 
kunnen presenteren. 
 
Lezingen 
De lezingen/workshops zijn verdeeld over drie verschillende zalen en in parallelsessies.  
De volgende lezingen in drie zalen staan op het programma: 
 
1. Open je hart voor geluk - Jan de Graaf 
2. Wat wil jij manifesteren? Kabbalistische kijk op je geboortehoroscoop - Ewald Wagenaar 
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3. Je ziel en persoonlijkheid astrologisch bekeken - Peter Saarloos 
4. Medische astrologie - Adrie van de Ven 
5 Pluto: delf je het onderspit of diamanten? - Elodie Hunting 
6. Saturnus: slechterik of antiheld - Liz Hathway 
7. Gerrie Dimmendaal - Chinese Nine Star Ki astrologie 
8. Truus van Leeuwen - Systemische astrologie 
 

 
 PROGRAMMA 
4e ASTRODAG  

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4 

Ochtend 10-12u Jan de Graaf - 
Ontmoet je 
Geluksplaneten 

Liz Hathway - 
Saturnus: 
slechterik of 
antiheld 

Gerrie 
Dimmendaal - 
Chinese Nine Star 
Ki astrologie 

Astro-Markt 
- Uitgeverij 
Hajefa 
- Horoscoop-
boek 
- Consulten 
van anderen.  

Middag 13-15u Jan de Graaf - 
Ontmoet je 
Geluksplaneten 

Elodie Hunting - 
Pluto: delf je het 
onderspit of 
diamanten? 

Truus van 
Leeuwen - Jouw 
planetenopstelling 

Namiddag 15-
17u 

Adrie van der Ven 
- Het geluk in je lijf: 
medische 
astrologie 

Peter Saarloos - 
Je ziel 
astrologisch 
bekeken 

Ewald Wagenaar - 
Wat wil jij 
manifesteren? 

  
 
 
 
Locatie 
Centrum Djoj, Antony Duykweg 5, Rotterdam. 
 
 

De lezingen en de sprekers: 
 
1. Open je hart voor geluk - Jan de Graaf 

Workshop rond Venus en Jupiter, de gelukbrengers in je horoscoop. Met Jan de 
Graaf. 
We kijken naar het ‘kleine’, intieme geluk van Venus en het grote, kansrijke geluk 
van Jupiter. Deze poorten naar geluk gaan niet zomaar open. Je hebt sleutels 
nodig. In deze workshop gaan we kijken welke dat zijn en hoe je ze moet 
gebruiken. 
We kijken naar beloftes (de stand van deze planeten in je horoscoop) en naar 
mogelijkheden. We doen hier oefeningen mee en zullen ook onderling ervaringen 
uitwisselen. 
De bedoeling van de workshop is om dompers op te sporen en een nieuw focus 
te vinden om ‘geluk’ centraal te stellen in je leven. 

Jan de Graaf is lichaamsgericht therapeut en docent / trainer intuïtieve ontwikkeling, waaronder 
healing, reading en coaching. Hij is praktijkvoerend astroloog (erkend AVN). Daarnaast is hij schrijver 
van boeken over astrologie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Zijn jongste boek heet Mythen 
van de dierenriem – de onthullende mythologische verhalen die bij je sterrenbeeld horen. Hij heeft zijn 
consultpraktijk in Bodegraven. 
Contact jang@inspiratiesite.nl en www.inspiratiesite.nl. 
 
 
2. Wat wil jij manifesteren? Een kabbalistische kijk op je geboortehoroscoop - Ewald Wagenaar 

mailto:jang@inspiratiesite.nl
http://www.inspiratiesite.nl/
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De kabbalah biedt een oude wijsheid die voor de meesten verborgen moest blijven. De kabbalah is 
gereedschap voor wie het bewustzijn wil ontwikkelen om daarmee iets te manifesteren. Om te 

ontdekken wie je bent, biedt astrologie veel persoonlijke informatie. Naast een 
korte uitleg van de kabbalah gaan we aan de slag met de eigen 
geboortehoroscoop om je diepste verlangen te manifesteren. Neem dus vooral je 
geboortedatum, -tijdstip en -plaats mee.  
Na deze workshop heb je een beter beeld bij hoe jij dingen kan verwerkelijken: 
van idee tot praktische uitvoering. In die zin is de combinatie astrologie en 
kabbalah bij uitstek een werktuig voor iedereen die iets tevoorschijn wil toveren. 
Wat wil jij manifesteren? 
Ewald Wagenaar  (ram, ascendant leeuw) is uitgever van het spirituele platform 
Koorddanser, initiatiefnemer van de Nationale Astrologiedagen en mede-

oprichter en bestuurslid van de Academie voor Geesteswetenschappen en zijn hele leven esoterisch 
onderzoeker. Verder schrijft hij over spiritualiteit, kabbalah, bewustwording en wat hij zoal daarbij 
tegenkomt. Verder verzorgt hij lezingen. Meer: www.kd.nl. 
 
 
3. Je ziel en persoonlijkheid astrologisch bekeken - Peter Saarloos 
Astrologie is al een eeuwenoud vakgebied dat wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het leven en om 
spirituele zin aan ons leven te geven. Door astrologie te bestuderen kunnen we leren inzien dat we in 
een bezield universum leven met een oneindig bewustzijn. We gaan zien dat ons leven geen 
aaneenschakeling is van een toevallige reeks gebeurtenissen die zinloos lijken te zijn. Het is een 

evolutionair proces waar iedereen doorheen gaat en wat inherent is aan dit aardse 
leven. Door het bestuderen van de geboortehoroscoop ontdekken we de 
samenhang van ons leven en leren we onszelf en anderen beter te begrijpen. Door 
bestudering van de symbolentaal van een horoscoop kun je inzicht krijgen in je 
karakter, aanleg, mogelijkheden en moeilijkheden tijdens dit leven. Tijdens deze 
lezing die ook goed te volgen is voor beginners, wordt na een korte inleiding 
ingegaan op wat astrologie is, hoe het werkt, wat een horoscoop is en wat je ermee 
kunt in het kader van het incarnatie- en bewustwordingsproces van de ziel en de 
astrologische cycli. 

Peter Saarloos (26 juli 1964) verzorgt de vijfjarige beroepsopleiding astrologie onder de naam van 
opleidingscentrum Ishtar en heeft een astrologische consultpraktijk in Zoetermeer. Hierbij werkt hij 
vanuit de psychologische en spirituele astrologie. Met Uitgeverij Hajefa geeft Peter sinds 2000 
spirituele en astrologieboeken, agenda’s en kalenders uit. Verder geeft hij sessies lomilomi 
(Hawaiiaans lichaamswerk). Meer informatie staat 
op: www.ishtar.nl; www.hajefa.nl en www.lomilomi.nu. 
 
 
 
4. Medische astrologie en je aanleg voor (on)geluk - Adrie van der Ven.  
Geluk kan van prettige omstandigheden afhangen maar ook van innerlijke chemie. Hoe bijvoorbeeld 

de fijne enzymwerking in je lichaam is afgestemd op je hormonen kan een grote 
invloed op je stemmingen of geluksgevoel hebben. Zijn die in evenwicht, dan 
gloort ineens weer tevredenheid. Meer systemen hebben direct invloed op 
stemming of mentaal functioneren. De horoscoop geeft een aanleg weer en met 
de actuele standen kan een aanleg zich door ontwikkelen tot een fysiek / 
gevoelsmatig probleem.  De horoscoop toont eveneens wat toepasselijke 
remedies of methoden zijn om te herstellen.  
Van oudsher worden de twaalf dierenriemtekens en de planeten ook lichamelijk 
geïnterpreteerd; niet alleen gaan ze over karaktereigenschappen, maar ook over 
het lichaam. Kenmerken van de planeten passen bij de functies van organen 

Adrie van der Ven is ruim dertig jaar astroloog, natuurgenezer en auralezer van beroep.  Hij schreef 
diverse boeken. Hij heeft een praktijk in Amsterdam en is docent natuurgeneeskunde bij de Silverlinde 
in Breda. Verder verzorgt hij trainingen in chakra’s, natuurgeneeskunde en astrologie. Meer: 
www.adrievdven.nl    
 
 

 

https://www.kd.nl/
https://www.academiegeesteswetenschappen.nl/
file:///I:/Gebruikers/Ewald/docs/Koorddanser%20(P-SRV-01Home)/Events%20KD/NationaleAstroDag/4e%20Astrodag%202020/www.kd.nl
http://www.ishtar.nl/
http://www.hajefa.nl/
http://www.lomilomi.nu/
http://www.adrievdven.nl/
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5. Pluto: delf je het onderspit of diamanten? - Elodie Hunting 
In deze workshop krijg je veel beelden te zien die te maken hebben met je 
onderwereld. De plek waar je niet vaak komt omdat het confronterend en 
heftig is. De krachten in je onderbewuste zijn enorm bepalend voor je gedrag 
en hoe je je leven ervaart. Ik ga in op de betekenis van je onderbewuste en 
hoe deze zichtbaar wordt in je dromen, visioenen en beelden waar je sterk op 
reageert. Astrologisch hebben we hier te maken met Pluto, maar ook andere 
planeten die een reis door de onderwereld maken. Denk bijvoorbeeld aan 
Mercurius als psychopomp die als enige levend uit de onderwereld kan 
komen. Contact maken met deze planeten is een eerste aanzet om ze vanuit 
je onderbewustzijn naar je bewustzijn te halen. Naast beelden krijg je 
informatie en maken we een astrale reis naar het rijk van Pluto.De taal die we 
zoeken is die van het hart waardoor je niet het onderspit delft, maar de 
diamanten die jou toebehoren. 

Elodie Hunting heeft 30 jaar ervaring in astrologie, westerse esoterie en mystiek. Zij schrijft 
persoonlijke horoscoopboeken op bestelling. Daarnaast geeft ze lezingen, lessen, consulten en schrijft 
ze astrologische content. Kijk op www.horoscoopboek.nl voor meer informatie.   
 
 
6. Saturnus: Slechterik of antiheld? Liz Hathway 
Net als de god Janus- heeft Saturnus meerdere gezichten. Enerzijds is hij de god van het verlies en 
de rouw, anderzijds is hij de god van de grenzen die we nodig hebben om onszelf tegen negatieve 

invloeden van buitenaf te beschermen. Saturnus is de krimp en de bevriezing 
maar ook het veilige kader dat houvast en structuur biedt. We staan aan het bres 
van het Waterman tijdperk, een tijdperk waar Saturnus de heerser van wordt. De 
mantra's van onze tijd 'krimp is goed', 'minder is meer'' weerspiegelen de 
opkomende Saturnus energie. Het door Jupiter beheerd Vissen  'the sky is the 
limit' tijdperk - nadert nu echt zijn einde.  
Voor astrologen is de tijd rijp om de complex Saturnus archetype opnieuw te 
bestuderen. Wat valt er van hem nog te leren? In deze workshop gaan we 
Saturnus op een verrassende en experimentele manier onder het vergrootglas 
leggen. Ik geef jullie o.a. tips voor het inrichten van een Saturnus altaar. Welke 
geuren, stenen, horen hierbij en wanneer hoor je een Saturnus mantra te 

zingen? Het belang van het bijhouden van een Saturnus dagboek, en manieren om de schaduwkant 
van Saturnus te erkennen - door middel van een zelfgemaakte 'soul collage' komen aanbod.  
Liz Hathway is astrologe in hart en nieren. Zij heeft haar Masters in Cultural Astronomy & Astrology 
en heeft het fel begeerde diploma van de Faculty of Astrological Studies in London. Liz is oprichtster 
van de populaire weblog www.astrologieblog.nl en van de gelijknamige Facebook Groep, en is ook 
onder de naam Astrovizier op YouTube te vinden. Naast haar astrologie praktijk in Amsterdam, 
verzorgt Liz sinds begin 2020 een online astrologie opleiding. Indien je meer informatie hierover wilt 
hebben, of over Liz’s andere diensten, kun je haar bereiken via mail naar: hathway77@hotmail.com. 
 
 
7. Gerrie Dimmendaal - Chinese Nine Star Ki-astrologie 
Zoals geldt voor alle oosterse esoterische systemen beziet Nine Star Ki de mens als een 
onophoudelijke eenheid en een wisselwerking met de kosmos. De mens is tegelijk een ontvang- en 
zendstation voor kosmische energie, Qi, Ki of Chi. Binnen de zichtbare en onzichtbare wereld berust 
niets op toeval, maar juist op orde. In de meest eenvoudige verschijning deelt de Nine Star Ki mensen 
in 9 basistypen in. Elk basis type reageert op eigen wijze op de kosmos. Elk basistype een heel eigen 
manier om impulsen af te geven aan de omgeving. Nine Star Ki gebruikt  yin en yang voor elk type 
mens. Daarvoor maakt het onderscheidt in vijf basistypen volgens de leer van de vijf transformaties.  

Daardoor ontvangt ieder mens een van de drie getallen. Uiteindelijk bestaat 
uw Nine Star Ki-horoscoop uit drie getallen, gekoppeld aan een element. De 
horoscoop bevat veel informatie over karakter ,temperament, beroepen, 
gezondheid en relaties. De horoscoop toont ook een terugkerende 
negenjarencyclus. In de Nine Star Ki maken we verder gebruik van de 
maancyclus. Er gaan 11 of 12 maanden(manen) in een jaar. Waardoor het 
nieuwe jaar altijd op 4 februari start. Nauwkeuriger  gesteld: het Chinese 
nieuwe jaar begint na 2 manen na de winterwende die valt op 21 of 22 

http://www.horoscoopboek.nl/
http://www.astrologieblog.nl/
mailto:hathway77@hotmail.com
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december. In de workshop gaan we kijken naar ieders drie specifieke getallen en naar het daaraan 
gekoppelde element en wat dat betekent.  
Gerrie Dimmendaal werkt al 20 jaren met Nine Star Ki, naast de westerse astrologie en tarot. Nine 
Star Ki gebruiken we voor personen en voor bedrijven. 
 
 
Systemische astrologie - Truus van Leeuwen  
Systemische astrologie is een samenvoeging van systemisch werk, traumawerk en astrologie. Op een 
astrologisch veld loopt iedere deelnemer vanaf de ascendant door alle huizen van de horoscoop. In 

ieder huis bekijk je wat je tegenkomt. Met systemisch werk – bekend van 
familieopstellingen – kijken we waar deelnemers ruimte kunnen creëren om 
obstakels die zich aandienen in hun leven rustig een plaats te geven. Ik werk 
oplossingsgericht. Wat heb je nodig? Wat is mogelijk? Door de symbolen - die 
iedereen zelf uitzoekt en omschrijft - op het veld een plaats te geven, krijgen 
deelnemers de kans om via een helicopterview naar de eigen situatie te kijken. 
Je kunt zo op een veilige manier werken aan de problemen die zich voor doen. 
De therapeutische werking van deze werkvorm geeft deelnemers op een 
rustige, subtiele manier een overzicht van wat er in hun leven speelt en 
speelde. Hierdoor ontstaat ontspanning en rust. Het geeft overzicht van en 
inzicht in de eigen situatie, ruimte om situaties te accepteren en de 
mogelijkheid om de obstakels achter te laten.  

Truus van Leeuwen (6-8-1947 Enkhuizen 07:10 uur [ASC 3°30’ Maagd]) is al ruim 23 jaar met 
astrologie bezig. Ze leerde het vak van o.a. Myrna Mann, Dré Aukes, Martien Hermes en Hellen Vos 
en nog steeds studeert ze. Daarnaast is ze geboeid door het effect van opstellingen en deed ze de 
opleidingen ‘Familieopstellingen’ en ‘Traumawerk’. Van Daan van Kampenhout leerde ze werken met 
systemic rituals. “In mijn praktijk, De Brug – Praktijk voor Levenskunst, werkte ik eerst alleen met 
systemisch werk en traumawerk. Astrologie zag ik als hobby. Dankzij de medewerking van mijn 
cliënten kon ik steeds vaker verstrikkingen en obstakels herkennen in hun horoscopen en hen, ook via 
die methode, handvatten aanreiken. Zo heb ik systemisch werk en astrologie kunnen vormen tot één 
geheel: systemische astrologie. Traumawerk is een belangrijke toevoeging. Ik geef les in astrologie en 
systemisch werk en geef trainingen in het werken met systemische astrologie.” Meer: 
www.systemische-astrologie.nl. 
 
 
 
Programma 
9.00-10.00 u.  Zaal open, bezoek Astro-Markt, koffie/thee. 
10.00-12.00 u.  Lezingen 1, 2, 3 in parallelsessies. 
12.00-13.00 u.  Lunch, bezoek Astro-Markt. 
13.00-15.00 u.  Lezingen 4, 5 en 6 parallelsessies. 
15.00-15.15 u.  Koffie-/theepauze. 
15.15-17.00u  Lezingen 7, 8 en 9 parallelsessies. 
17.00-17.30  Bezoek Astro-Markt. 
 
 
Astro-Markt 
Op de aparte Astro-Markt staan max 10 tafelstands voor aanbieders van producten of astrologische 
consulten. Uitgevers, astrologen en productleveranciers. 
 
Prijzen 
De toegangsprijs bedraagt (excl. lunch) €45 inclusief btw (ex 6% btw €42,45). Gestreefd wordt naar 
minimaal 40 deelnemers.  
Opgeven: http://https://www.djoj.nl/html/Activity/Thema_dagen_-
_avonden/Ewald_Wagenaar/EWAG12672/4e_Nationale_Astrologiedag.htm 
Er zijn tafelstands en consulttafels beschikbaar: meer informatie via redactie@kd.nl. 
 

http://www.systemische-astrologie.nl/
http://https/www.djoj.nl/html/Activity/Thema_dagen_-_avonden/Ewald_Wagenaar/EWAG12672/4e_Nationale_Astrologiedag.htm
http://https/www.djoj.nl/html/Activity/Thema_dagen_-_avonden/Ewald_Wagenaar/EWAG12672/4e_Nationale_Astrologiedag.htm
mailto:redactie@kd.nl

