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elkom bij deze speciale extra editie van 
de Astrologische Nieuwsbrief. 
 

 
 
Zoals reeds aangekondigd in Nieuwsbrief No. 14 van 
13 december 2009 ligt dan momenteel de extra editie 
voor u van in feite de laatste gratis verstrekte Nieuws-
brief oude-stijl. 
Ik heb ondertussen hard gewerkt aan de database-
systemen om met abonnementen om te gaan. Ook het 
nieuwe mailing-systeem is opgezet, waarmee nieuwe 
abonnees kunnen worden aangemeld. Ook op de websi-
te is korte tijd geleden een nieuwe pagina gemaakt om 
de aanmeldingen mogelijk te maken. 
 
Een betaald abonnement moet natuurlijk goed geregeld 
zijn in allerlei opzichten. Van de betalingen moet er als 
eerste een goede registratie komen, die duidelijk is voor 
de abonnees, maar ook voor de auteur. Wanneer gaat 
een abonnement in, wanneer eindigt het, een registratie 
voor de belastingdienst en de boekhouding zijn alle-
maal zaken die opgezet moeten zijn. 
 
Het nadenken over een geschikte naam en een passend 
logo zijn ook zaken die van belang zijn en dit is alle-
maal in de afgelopen weken tot stand gekomen en daar-
over kunt u uitgebreid lezen in hoofdstuk-2. 
 
Deze nieuwsbrief begint met een herhaling van de eva-
luatie over de eerste 14 nummers van de astrologische 
nieuwsbrief, zoals die sinds augustus 2008 aan velen is 
verstuurd. Door de evaluatie hier nog een keer te plaat-
sen tezamen met de uitgewerkte plannen voor het 
nieuwe E-magazine is één samenhangend geheel ont-
staan. 
 
Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk hoe u zich 
kunt aanmelden voor het nieuwe E-magazine. In 
hoofdstuk-3 vindt u dan ook alle wetenswaardigheden 
over het nieuwe betaalde abonnement. De recente reac-
ties over de nieuwe plannen zijn voor 95% positief te 
noemen. Veel mensen vinden het eindelijk tijd worden 
dat dit gebeurt, omdat de kwalitatieve inhoud van de 
nieuwsbrieven dit rechtvaardigt, om hiermee de meeste 
reacties in één zin samen te vatten. Men heeft er dus 
geen moeite mee om voor een redelijk klein bedrag een 
jaar lang kwalitatief goede astrologische artikelen te 
ontvangen. 
Er liggen voldoende artikelen “op de plank” bij uw 
auteur voor minstens 2 jaar E-magazine en nieuwe 

ideeën vormen zich eigenlijk continu bij uw auteur om 
essentiële traditionele- en klassieke astrologische ken-
nisartikelen te presenteren. 
Artikelen over uurhoekastrologie bijvoorbeeld zijn 
bijzonder leerzaam en ik zal deze leer van de Ouden 
proberen weer te geven met een verwijzing hoe de tra-
ditionele en klassieke elementen zijn toe te passen voor 
geboortehoroskopen, voor de mundane astrologie en 
ook voor gebeurtenishoroskopen, zoals bijvoorbeeld 
sportevenementen. De wereldkampioenschappen voet-
bal 2010 in Zuid-Afrika zijn een mooie testcase hier-
voor. 
 
Traditionele- en klassieke astrologie is weer helemaal 
“in” aan het raken en het nieuwe E-magazine zal daar-
aan voldoende aandacht besteden via boekbesprekingen 
en toepassingen in de praktijk. 
Nieuwe rubrieken voor het E-magazine zijn al in op-
richting en medio 2010 zullen enkelen daarvan worden 
geïntroduceerd. 
Natuurlijk vindt u ook voldoende voorspellende astro-
logie terug, want ik kom uit de “School Gieles” en het 
min-1-systeem is nog steeds een van de nauwkeurigste 
dat ik ken en zeer sterke staaltjes van voorspellingen op 
de dag nauwkeurig zal ik dan ook publiceren. 
 
Kortom, er staat zeer veel te gebeuren op het astrologi-
sche vlak. Mis het niet! U kunt zich vanaf heden aan-
melden. 
 
Zoals gebruikelijk wens ik u weer zeer veel studie- en 
leesplezier toe. 
 
J. Ligteneigen 
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Nogmaals de evaluatie van de eerste 14 
nummers van de Astrologische Nieuwsbrief. 
 

 
 
Zoals u wellicht weet, is het initiatief voor de Astrolo-
gische Nieuwsbrief in augustus 2008 ontstaan als een 
aanvulling op de informatie op mijn website. Deze  
website is in de loop der jaren uitgegroeid tot een om-
vangrijk documentenmedium met bijna 36 MB aan 
informatie, horoskoopbesprekingen, lessen, artikelen, 
gratis downloads en nog een groot scala aan diverse 
zaken voor de astrologieliefhebber. Voor de astrologi-
sche basis vindt men daar feitelijk alles wat men nodig 
heeft om de eerste stappen te maken op het astrologisch 
terrein, een terrein dat zéér omvangrijk is. 
Een recente inventarisatie bracht aan het licht dat er nu 
al bijna 1500 pagina’s met geschreven tekst, voorzien 
van diverse afbeeldingen over de gehele website staan 
verdeeld. 1500 pagina’s A4, een enorm grote hoeveel-
heid tekst dat al bijna encyclopedische vormen begint 
aan te nemen. 
 
Temidden van al die informatie op de website is er dus 
de Astrologische Nieuwsbrief. De eerste vier nummers 
waren een soort proefperiode om te zien of de informa-
tie wel nuttig was voor de lezer en of het wat toevoegde 
aan de informatie op de website. In een aantal gevallen 
heb ik in de Nieuwsbrieven aanvullend commentaar 
geschreven op horoskoopbesprekingen op de website. 
In andere gevallen zijn er nieuwe rubrieken ontstaan, 
zoals de Uurhoekastrologie, Astrologische Begrippen 
van A tot Z en de Tips & Trucs voor het programma 
Newcomb. Al deze zaken treft men niet op de website 
aan, behoudens enkele uitzonderingen, dus in dat op-
zicht bevatten de Nieuwsbrieven daadwerkelijk extra 
zaken die als zodanig door vele lezers bijzonder ge-
waardeerd worden. 
 
Nieuwsbrief No. 5 was begin 2009 een kleine evaluatie 
over deze eerste vier nummers en ik had toen besloten 
om de gratis Nieuwsbrief voort te zetten, in ieder geval 
voor het jaar 2009 en daarna te bekijken hoe het dan 
verder moest of verder kon. 
 
Deze evaluatie treft u dan nu aan in dit hoofdstuk van 
de Nieuwsbrief. 
 
Wij zijn nu 16 maanden verder dan het verschijnen van 
de eerste Nieuwsbrief, die op 16 augustus 2008 werd 
verstuurd via een Mailing systeem. Mensen kunnen 
zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief en zij melden 
zich – onafhankelijk van de auteur – aan op het mailing 
systeem dat door Bravenet op het internet beschikbaar 
is. Uw auteur heeft geen inbreng wie lid is of wie lid 
mag worden of wie niet. U kunt zich ook weer afmel-
den zonder dat uw auteur hierover iets te zeggen heeft. 
Wat dat betreft is het een mooi systeem dat iets zegt 

over een onafhankelijke belangstelling voor de 
Nieuwsbrief, zonder dat deze beïnvloed wordt door de 
auteur. 
Natuurlijk heeft uw auteur wel inzage in het aantal 
leden van de Nieuwsbrief en dit houd ik dan uit interes-
se nauwkeurig bij om te zien of de Nieuwsbrief wel 
levensvatbaar blijft. Er moet ook wel enige groei blij-
ven anders zijn de perspectieven ook niet zo goed. 
U treft hieronder dan ook een grafiekje aan waarin de 
ledenaanwas te zien is als functie van het aantal weken 
dat de Nieuwsbrief al bestaat. 
 

 
 
Na de grote groeisprong in de beginweken van dit jaar 
(na enige promotie mijnerzijds) is de ledenaanwas re-
delijk constant te noemen. 
Het aantal van 200 abonnees gaat dit jaar net niet ge-
haald worden, dit was een beetje mijn richtlijn, maar 
dat gebeurt waarschijnlijk in februari 2010. 
 
Er zijn slechts 6 afzeggingen geweest, maar daarvan 
waren er 3 afzeggingen als gevolg van verandering van 
het email-adres, waardoor deze afzeggingen meteen 
weer gevolgd werden door een nieuwe aanmelding op 
het nieuwe mailadres. Dit hebben de betrokken perso-
nen mij per mail meegedeeld. 
 
Zoals ook in de evaluatie van Nieuwsbrief-5 werd ge-
schreven, spelen er twee motieven bij het maken van de 
Astrologische Nieuwsbrief en deze zet ik hier nog een 
keer op een rij. 
 
Enerzijds vind ik het zelf leuk om een soort astrolo-
gisch “tijdschrift” te publiceren dat probeert een hoog 
niveau na te streven. De Nieuwsbrief publiceert nooit 
populaire astrologie, maar gaat in op serieuze onder-
werpen, waarvoor een oprechte interesse nodig is van 
de zijde van de lezer. 
De huidige tijdgeest is er een van oppervlakkigheid, 
jammer genoeg. Die tendens was al zo’n 10 à 15 jaar 
aan de gang. Het internet met al z’n gratis zaken heeft 
in dat opzicht veel verpest. Alles is makkelijk  bereik-
baar, echt veel moeite hoeft men niet te doen om aan 
bepaalde teksten te komen of aan gratis horoskoopfor-
mulieren en kleine programmaatjes. Maar dat is hele-
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maal niet vanzelfsprekend. Iedereen die wat heeft ge-
produceerd, heeft daar veel tijd in gestoken (soms ook 
veel geld) dus waarom zou alles zomaar gratis te grab-
bel moeten liggen? Dat geldt ook voor deze Nieuws-
brief die tot nu toe steeds gratis is verschenen, maar 
ook dat is niet vanzelfsprekend.  
Gelukkig hebben een aantal mensen dit begrepen en 
waren zo vriendelijk en genereus om een vrijwillige 
bijdrage te leveren voor de instandhouding van de gra-
tis Nieuwsbrief. 
 
Anderzijds moet er iets tegenover al die inspanningen 
staan. In feite sluit dat al aan op mijn laatste zinnen 
hierboven. Dat “iets” kan zijn:  (a) een waardering van 
een lezer voor bepaalde onderwerpen; (b) een  waarde-
ring van een of meerdere lezers over de Nieuwsbrief als 
geheel of (c) een aankoop van een uitgave, een pro-
gramma of anderszins naar aanleiding van gewekte 
interesse of noodzakelijkheid. 
 
Wanneer die twee motieven in zekere zin in evenwicht 
zijn met elkaar, dan is er ook voldoende motivatie om 
met de Nieuwsbrief door te gaan. Zouden (a), (b) of (c) 
nooit voorkomen, dan is er geen enkele reden om door 
te gaan met het “domweg” publiceren van tekst. 
Zoals u hierboven al las, was er een aantal mensen die 
hun waardering geldelijk heeft geuit, andere deden dit 
via waarderingsmailtjes. Hieronder een inventarisatie 
van de reacties. 
 
Nummer-1        4 reacties 
Nummer-2        3 reacties 
Nummer-3      12 reacties 
Nummer-4      10 reacties_______________   
No.1-No.4      29 reacties;10=ZP;12=P;5=N 
Nummer-5        6 reacties;4=ZP; 2=N 
Nummer-6        2 reacties;1=P; 1=N 
Nummer-7        8 reacties;3=ZP;5=N 
Nummer-8        4 reacties;2=ZP; 1=P; 1=N 
Nummer-9        2 reacties;1=ZP; 1=N 
Nummer-10      4 reacties;2=ZP; 2=P 
Nummer-11      4 reacties;1=ZP; 3=P 
Nummer-12      2 reacties;1=ZP; 1=P 
Nummer-13      7 reacties;7=N 
 
In totaal waren de 66 reacties als volgt in te delen: 
24 zeer positieve reacties 
20 positieve reacties 
22 neutrale reacties 
0  mindere tot negatieve reacties 
 

 
 
Vrijwel alle reacties hadden betrekking op rubriek (b): 
een waardering over de Nieuwsbrief als geheel. 
Vrijwel iedereen is tevreden over de huidige 2-
kolommen layout en de leesbaarheid wordt als prettig 
ervaren. Hier is nog een korte herinnering, maar de 
Nieuwsbrief is eigenlijk bedoeld om afgedrukt te wor-
den en als een tijdschrift gelezen te worden. Dan komt 
de 2-kolommen lay-out het best tot zijn recht en kan de 
pagina optimaal worden ingedeeld tussen tekst, afbeel-
dingen en witte ruimte. Dat gaat de ene keer beter dan 
de andere keer. 
Sommige mensen lieten mij ook weten de Nieuwsbrief 
na lezing als een tijdschrift op te bergen in tijdschrif-
tencassettes en dus beschouwen ze de Nieuwsbrief als 
een tijdschrift en dat is leuk om te vernemen. 
 
Komen wij tenslotte aan bij het kostenaspect. Als lezer 
staat u er niet direct bij stil, maar om de Nieuwsbrief te 
produceren, zijn er kosten aan verbonden. Die kosten 
bestaan dan voornamelijk uit de tijdsinvestering om de 
tekst te maken. Het maken van de horoskopen voor de 
artikelen, de analyses en het eigenlijke typewerk en de 
distributie via het mailsysteem en het bijwerken van de 
nieuwsbriefpagina’s kosten allemaal tijd. Per Nieuws-
brief van tussen de 16 en 20 pagina’s pure astrologi-
sche tekst, dus zonder reclame spreken wij over ca. 30 
uur werk. Dit zijn werkuren die ook aan consulten voor 
cliënten besteed hadden kunnen worden. Gemiddelde 
voorbereidingstijd en consultduur tezamen voor 1 cli-
ent bedraagt ca. 6 uur, dus de “nieuwsbrieftijd” is ge-
lijkwaardig aan 5 consulten à 80 euro = 400 euro. 
Gelukkig zijn er geen materiële kosten aan verbonden, 
omdat de verzending via het mailsysteem verloopt. Zou 
de Nieuwsbrief daadwerkelijk in papieren vorm wor-
den gedistribueerd, dan waren de materiële kosten vele 
malen groter geweest. 
De distributie via het mailsysteem kost gelukkig (nog) 
geen geld, dus ook daar spint iedereen garen bij. 
In hoofdstuk-4 vindt u alvast het overzicht van de in 
het jaar 2010 geplande edities van de Astrologische 
Nieuwsbrief. Behalve één “special”-versie, zijn er 7 
reguliere edities te verwachten en daarmee is het kos-
tenbedrag in te schatten op 7 x 400 euro = 2800 euro. 
De betere benaming zou zijn:  inkomstenderving in 
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plaats van directe kosten voor de Nieuwsbrief. Die 
inkomstenderving is wel degelijk reëel voor uw auteur. 
 
De Nieuwsbrief voortzetten uit idealistische motieven 
is natuurlijk prachtig en in feite is dat voor mijzelf een 
belangrijke beweegreden, maar ook de andere kant 
(kosten / inkomstenderving) mag niet weggewuifd 
worden. De aanwezige ca. 1800 internetpagina’s op 
mijn website zijn in feite ook al gratis informatie 
waarmee iedereen zijn voordeel kan doen en waarmee 
(veel) geld voor astrologieboeken bespaard kan wor-
den. 
Enkele abonnees hebben mij al vaker gevraagd wan-
neer de Nieuwsbrief nu eindelijk eens een betaald 
abonnement wordt en dat zegt ook al veel over hoe 
sommigen zich kunnen voorstellen wat er bij zo’n edi-
tie komt kijken, maar het zegt ook veel over hoe deze 
nieuwsbrief wordt gewaardeerd. 
 

De plannen voor het jaar 2010 en verder 
 
In hoofdstuk-4 van deze extra editie ziet u alvast de 
planning voor de acht  komende edities van het betaal-
de astrologische abonnement voor het jaar 2010.  
 
Vanaf nummer 15 zal de Astrologische Nieuwsbrief 
een BETAALD abonnement worden.  
 
 
In de volgende hoofdstukken van deze nieuwsbrief 
kunt u lezen hoe de overgang naar het betaalde astrolo-
gisch abonnement is voorzien.   ■ 
 
 

 
De nieuwe naam voor het betaalde astrolo-
gisch abonnement. Een nieuw logo. 
 

 
 
Een betaald abonnement op een astrologisch magazine 
moet natuurlijk vergezeld gaan van een nieuwe naam. 
Simpelweg doorgaan met de naam “nieuwsbrief” doet 
toch wel tekort aan de kwalitatief hoogstaande onder-
werpen die het doorgaans bevat. Een nieuwsbrief bevat 
eigenlijk nieuwtjes van allerlei aard, maar zoals u de 
voorgaande 14 nummers heeft leren kennen, bevatte de 
nieuwsbrief feitelijk steeds een 4- tot 5-tal langere arti-
kelen met een diepgaand karakter. 
 
Na een inventarisatie van ideeën en ook lettend op de 
lengte van de naam en op het feit dat een naam in zeke-
re zin ook moet blijven “hangen”, is besloten om de 
volgende naam te kiezen voor het betaalde astrologi-
sche abonnement: 
 
 

Zaniah 
 
 
Natuurlijk vraagt iedereen zich af waarom juist deze 
naam is gekozen. Welnu, voor de lezers die mijn astro-
logisch programma Newcomb hebben aangeschaft en 
die de instructie CD’s aandachtig hebben beluisterd, zal 
het geen complete verrassing zijn 
 
Deze ster uit de constellatie Virgo (Maagd), ook wel 
bekend als eta-Virginis rijst vrijwel gelijktijdig met 
mijn Ascendant op 3° 26’ 09” Libra. De ster staat op 
dat moment 3 boogminuten onder de horizon, maar 
slechts 20 seconden later rijst deze ster exact boven de 
horizon uit. Een ster die zó sterk zijn stempel drukt op 
het meest persoonlijke element van de horoskoop, de 
Ascendant, is een zéér belangrijke factor. 
Gezien mede het feit dat de oude Nieuwsbrieven voor 
100% door uw auteur zijn geschreven met de kennis en 
technieken zoals ik die mij de afgelopen 25 jaar heb 
eigen gemaakt en het nastreven van een grote nauw-
keurigheid, leek het mij een aardig idee om de naam 
van deze ster te gebruiken voor het toekomstige astro-
logisch magazine. 
 
Over de ster Zaniah is ook het een en ander bekend uit 
de afgelopen 1100 jaar en ik zal u hieronder enkele 
bekende feiten geven uit de astrologische literatuur. 
 
Zaniah is een ster op de linkerarm van de constellatie 
Maagd. De naam Zaniah komt uit het Arabisch “Al 
Zawiah”. In China was deze ster bekend als “Tso Chih 
Fa”, ofwel de linkshandige wetshandhaver. 
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De ster ligt dus aan de linkerzijde van de constellatie 
Maagd (Virgo), zoals in onderstaande figuur is aange-
geven. 
 

 
 
De Maagd staat niet rechtop, maar ligt in feite “op” 
ecliptica. Haar linkerarm rust vrijwel op de ecliptica en 
de sterren die daarop zijn gelegen, hebben allemaal 
posities die zeer dicht in de buurt van de ecliptica ko-
men. De Zon en ook de Maan doorkruisen vaak dit 
gebied en af en toe worden de sterren”bedekt” door de  
Maan of een planeet, wat in de astronomie een “occul-
tatie” wordt genoemd. 
 
Over de ster Zaniah is bekend dat hij van de invloed is 
van Mercurius en Venus (volgens Ptolemeus). Hij geeft 
verfijning, eer, harmonie, regelmaat en een liefdevolle 
aard aan. Met name pal op de Ascendant heeft de ster 
een zeer grote invloed op orde en regelmaat en een 
nastreven van regels en wetten. 
 
In de afbeelding hieronder (van een zeer premature 
prototype van Newcomb Versie-5) ziet u de constellatie 
Maagd afgebeeld tezamen met de planeten van mijn 
persoonlijke horoskoop. 
 

 
 
De rode stippellijn stelt de Ecliptica voor, waarop de 
Zon zich voortbeweegt. U ziet de Zon aan de rechter-

zijde al in aantocht op 22° 08’ Maagd. Links naast hem 
staat Mars op 24° 15’ Maagd. De gehele constellatie 
Virgo is door de precessie in het teken Weegschaal 
aangekomen voor de datum van mijn geboorte. 
U ziet ook de Ascendant (3° 27’ Libra) aangegeven 
door een rode bol met ASC erin en links ervan staat de 
planeet Jupiter (op 7° 46’ Libra). 
Exact boven de ASC staat de ster Zaniah vermeld op 
4° 19’ Libra. 
 
 
Een nieuw logo voor het E-magazine 
 
 
Natuurlijk moet er ook een nieuw logo komen voor het 
E-magazine Zaniah. Dit maakt het E-magazine herken-
baar voor de komende jaren. Het logo is afgeleid van 
het nieuwe logo op de website en ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Linksboven staat de naam “Zaniah” in een wit letterty-
pe, precies passend in het eerste plaatje, gevolgd door 
“Astrologisch E-magazine voor Serieuze Beoefenaars”, 
min of meer in het midden van het logo geplaatst. Mid-
den-onderin is dan nog “Auteur: Johan Ligteneigen” te 
lezen, aangezien voorlopig 100% van de teksten nog 
door mij worden geschreven. Gekozen is voor een 
minder opvallende oranje kleur. 
 
Het logo zelf bevat in ieder geval onze belangrijkste 
hemellichamen Zon en Maan en ook Saturnus is afge-
beeld, de grootste en zwaarste klassieke planeet. Dit 
duidt er al op dat traditionele- en soms ook klassieke 
astrologie een zeer groot bestanddeel vormt van het 
toekomstige E-magazine. 
Tijd is altijd een belangrijke factor geweest bij alles 
wat de astrologie betreft. Het is dan ook geen wonder 
dat de factor tijd middels een klok, zandloper en een 
secondenwijzer rijkelijk vertegenwoordigd is in het 
logo. 
Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief zal het 
nieuwe logo in volledig formaat nog een keer worden 
afgebeeld. 
 
Hiermee zijn dan alweer een paar belangrijke zaken 
geregeld voor de komende tijd. In het volgende hoofd-
stuk kunt u lezen hoe u abonnee kunt worden via een 
aanmelding op de website en welke spelregels er zoal 
bestaan.    ■ 
 



 
Astrologische Nieuwsbrief     Extra Editie    10 januari 2010                                                                             Blad       6 

 
De aanmeldingsprocedure voor het betaalde 
astrologisch abonnement. Alle spelregels. 
 

 
 
Inleiding 
 
Vanaf 10 januari 2010, direct na het versturen van deze 
extra editie van de Nieuwsbrief, zal de pagina voor het 
aanmelden voor het betaalde abonnement op het E-
magazine Zaniah actief zijn. Ook zal de verwijzing 
vanaf de hoofdpagina van de website zijn aangepast. 
Op dat moment kunt u naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief uw aanmelding voor het E-magazine doen. 
 
Op de huidige mailserver zullen alle bestaande abon-
nees op de gratis Astrologische Nieuwsbrief worden 
gewist.  
Als u zich weer aanmeldt voor het betaalde abonne-
ment dan wordt door de auteur een nieuwe registratie 
aangemaakt binnen de mailserver. Hiervan krijgt u 
meteen een bericht via de mail. Deze mail dient u te 
bevestigen, waarna u abonnee bent voor 1 jaar na in-
gang van uw bevestiging. U wordt direct na uw beves-
tiging verwezen naar één van de webpagina’s van uw 
auteur, waarop te lezen is dat u abonnee bent gewor-
den. 
 
 
Hoe kunt u zich aanmelden 
 
Als u zich aanmeldt via de nieuwe pagina, dan kunt u 
uw betaling verrichten via één van de volgende moge-
lijkheden: 
 

1. Door uw abonnement in te laten gaan via 
een on-line betaling. Klik hiervoor op de knop 
"Abonneren", waarna u wordt geleid naar de 
beveiligde betaalsite van PayPal. Hier kunt u 
uw betaling (tevens aanmelding) doen via Pay-
Pal als u reeds bij PayPal bent aangemeld, 
maar u kunt ook uw betaling (en aanmelding) 
doen m.b.v. de creditcards MasterCard, Visa en 
American Express. 

2. Door via uw eigen bank een overmaking te 
doen van uw abonnementsgeld (25,00 €) op 
gironummer 5359262 t.n.v. J. Ligteneigen te 
Almere, onder vermelding van "Abonn 2010". 
Vermeld ook uw E-mail adres in de opmerkin-
gen. De datum van bijschrijving van uw beta-
ling is de ingangsdatum van uw abonnement. 
Een extra mail naar de auteur met uw opgave 
geeft extra zekerheid. 

 
 
 
 

In beide gevallen krijgt u per mail een link toegestuurd 
die u dient te activeren. Hiermee wordt uw E-mailadres 
in de webmail server geactiveerd, waarmee de Nieuws-
brieven daadwerkelijk kunnen worden verzonden. Als 
u de link in de toegestuurde mail niet activeert, dan 
wordt u niet opgenomen in de webmail server en kunt u 
geen Nieuwsbrieven ontvangen. 
 
 
Het belang van een juist mailadres 
 
Zoals de meesten van u al gewend zijn, werd de oude 
Astrologische Nieuwsbrief altijd per mail toegestuurd. 
Dit blijft ook de toekomstige werkwijze. 
Het is echter wel belangrijk om nog even bij het vol-
gende stil te staan: uw opgegeven mailadres wordt door 
uw auteur toegevoegd aan de mailserver op basis van 
wat u opgeeft. 
Bij een betaling via PayPal, Mastercard, Visa of Ame-
rican Express staat uw mailadres altijd in de betaling en 
deze wordt dan naar de mailserver gekopieerd. 
Bij een betaling via uw eigen bank is het mailadres in 
de opmerkingen van groot belang. Dit mailadres wordt 
gekopieerd naar de mailserver. 
Als het vakje opmerkingen van uw bank te klein is 
voor uw mailadres, dan kunt u het beste een aparte mail 
sturen naar uw auteur en vanaf die mail wordt dan uw 
mailadres gekopieerd naar de mailserver. 
 
Als u tussentijds van mailadres verandert, dient u dit 
wel door te geven. Stuurt u in dat geval een mail naar 
uw auteur met daarin de mededeling dat u van mail-
adres verandert. Geeft u daarbij op: 

(a) uw oude mailadres 
(b) uw nieuwe mailadres 

 
Uw auteur verwijdert dan het oude mailadres uit de 
mailserver en voert het nieuwe in. Dit heeft geen in-
vloed op uw abonnementsperiode, want die wordt uit-
sluitende gebaseerd op de datum van bijschrijving van 
uw abonnementsbetaling. 
 
 
Een voorbeeld van een on-line betaling 
 
Op de nieuwe servicepagina vindt u vanaf 10 januari 
2010 een knop met “Abonneren”, waarvan hieronder 
een voorbeeld. 
 

 
 
In het vakje erboven kunt u eventueel enkele opmer-
kingen plaatsen die voor uw auteur van belang kunnen 
zijn, zoals bijvoorbeeld “kado voor mevrouw-Y”. U 

3 



 
Astrologische Nieuwsbrief     Extra Editie    10 januari 2010                                                                             Blad       7 

kunt in dit vakje maximaal 60 tekens kwijt voor uw 
opmerkingen. Dit vakje is door PayPal bedacht en 
hierop heeft uw auteur geen invloed. 
 
Daarna klikt u op de knop “Abonneren”. Vervolgens 
wordt u geleid naar de beveiligde pagina’s van Paypal. 
 

 
 
U heeft hier de mogelijkheid om te betalen via Paypal, 
indien u al eerder lid was van PayPal. In dat geval 
wordt u gevraagd om in te loggen met uw PayPal 
wachtwoord, waarna u in uw eigen PayPal omgeving 
komt: 
 

 
 
Linksboven ziet u uw opmerkingen uit het invoervakje 
en rechtsboven ziet u het abonnementsgeld voor 1 jaar 
Zaniah. 
Nadat u zich heeft ingelogd voor PayPal, kunt u daar 
verder uw transactie afronden. 
 
 
Het kan ook zijn dat u geen lid bent bij PayPal, maar 
dat u wens te betalen via uw creditcard, indien deze één 
van de volgende is: MasterCard, Visa of American 
Express. In dat geval klikt u op de link, zoals hieronder 
is aangegeven: 
 

 
 
In dat geval kunt u de transactie afronden door uw 
gegevens in te voeren die aan de creditcard zijn 
verbonden, zoals in onderstaand voorbeeld zijn 
aangegeven. 
 
 
 
 
 

 
 
In dit scherm vult u uw gegevens in bij de met een ster 
aangegeven verplichte rubrieken. 
 

 
 
Als laatste typt u nog een speciale unieke code in die 
elke keer anders kan zijn. Daarna rondt u uw credit-
cardbetaling af door op de knop “Doorgaan” te klikken. 
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De andere manier om u aan te melden is om een 
overboeking te doen vanuit uw eigen bank en dan in 
de omschrijving uw mailadres te vermelden en tevens 
“Abonn 2010”, zodat uw auteur hiermee aan de slag 
kan gaan. 
Voor alle zekerheid kunt u nog een mail sturen naar de 
auteur om uw aanmelding daar nog een keer zeker te 
stellen. Vermeldt u in die mail ook uw juiste mailadres 
voor het E-Magazine Zaniah. 
 
In beide gevallen is dat datum van bijschrijving van uw 
betaling ook de ingangsdatum van uw abonnement.  
Indien de betaling via het scherm van PayPal gebeurde, 
dan wordt u 1 jaar later door PayPal aan de verlenging 
herinnerd. 
 
 
De prijzen en de spelregels 
 

Een jaarabonnement op het Astrologisch  
E-Magazine Zaniah kost 25 euro incl. BTW 

 
 
1. Abonnementen zijn geldig gedurende 1 jaar na aan-

melding.   
2. Het moment van uw aanmelding is de datum van de 

bijschrijving van uw abonnementsbetaling. 
3. U kunt zich tussentijds afmelden, maar dit geeft 

geen recht op restitutie van uw abonnementsgeld. U 
krijgt nog wel de E-Magazines toegestuurd volgens 
de planning tot het einde van uw abonnementster-
mijn.  

4. Na afloop van uw jaarabonnement krijgt u een her-
innering voor de verlenging van uw abonnement 
voor nog eens 1 jaar. Deze herinnering heeft een 
bedenktijd van enkele weken. Na betaling van de 
herinnering binnen de bedenktijd bent u weer voor 1 
jaar geabonneerd. Als er niet betaald is na de be-
denktijd, dan wordt uw abonnement beëindigd. 

5.  De Nieuwsbrief kent GEEN advertenties door der-
den en bevat gemiddeld tussen de 16 en 20 A4-
pagina's pure astrologische tekst. 

 
 
Opzeggen van het E-Magazine Zaniah. 
 
Zoals hierboven is aangegeven, kunt u uw abonnement 
op Zaniah ook weer opzeggen, maar restitutie van het 
abonnementsgeld wordt niet verleend. U ontvangt nog 
wel de reguliere edities tot aan het einde van uw abon-
nementsperiode, tenzij u daar geen prijs op stelt. Dat 
kunt u dan mededelen door een mail te schrijven aan de 
auteur. 
 
 
 
 
 

Op de webpagina vindt u ook een knop “Opzeggen”. 
 

 
 
Opzeggen via deze knop werkt uitsluitend als u lid bent 
van PayPal en u het abonnement via PayPal heeft be-
taald. U wordt dan gevraagd om in te loggen op uw 
PayPal account, waarna u in uw pagina “Mijn reke-
ning” naar “abonnementen” kunt gaan en daar uw 
abonnement kunt opzeggen. 
 
In alle andere gevallen kunt u opzeggen via metho-
de-2, door een mail te sturen naar uw auteur met uw 
opzeggingsbericht. 
 
 
Tot slot nog enkele verwijzingen: 
 
De website als geheel: 
http://home.kpn.nl/jligteneigen/index.html 
 
De pagina voor uw aanmelding op Zaniah: 
http://home.kpn.nl/jligteneigen/ServicePaginaNL.html 
 
Voor mail naar uw auteur: 
Jligteneigen@hetnet.nl 
 
 
De eerstvolgende editie van het E-Magazine Zaniah 
zal uitkomen op zondag 14 februari 2010. U heeft 
daarmee ca. 1 maand de tijd om te overdenken of u een 
abonnement wilt aangaan. Als uw aanmelding (in de 
praktijk uw betalingsbijschrijving) niet uiterlijk op  
14-02-2010 is gedaan, dan mist u hiermee de eerstvol-
gende editie. 
 
Natuurlijk hoop ik op een geweldige start voor het 
nieuwe E-Magzine Zaniah voor de komende tijd. 
 
Uw auteur,  Johan Ligteneigen    ■ 
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De geplande edities voor het nieuwe betaalde 
astrologisch abonnement. 
 

 
 
Nr. Datum Opmerkingen 
15 14-02-2010 Reguliere uitgave. 
16 28-03-2010 Reguliere uitgave. 
17 16-05-2010 Reguliere uitgave. 
18 27-06-2010 Reguliere uitgave. 
19 15-08-2010 Reguliere uitgave. 
20 19-09-2010 Special-uitgave ivm de publica-

tie van het boek over praktische 
toepassing van de Vaste Sterren 
in de astrologie.. 

21 31-10-2010 Reguliere uitgave. 
22 12-12-2010 Reguliere uitgave. 
 
 
Advertenties door de auteur 
 
 

Astrologische computerprogramma’s 
Naam Prijs Info 

Newcomb versie-2A 
zonder papieren hand-
leiding 

40 € Handleiding is in het 
programma verwerkt als 
een PDF-bestand. 

Newcomb versie-2A 
met handleiding 

70 € Zie de uitgebreide info 
op de website 

  
Newcomb versie-3 
zonder papieren hand-
leiding, maar met 1 
demo-CD met 6 uur 
beeld en geluid 

80 € Handleiding is in het 
programma verwerkt als 
een PDF-bestand. 

Newcomb versie-3 
met handleiding en de 
demo-cd 

110 € Zie de uitgebreide info 
op de website 

Demo CD van New-
comb versie-3 

10 € * Zie de uitgebreide info 
op de website 

  
Newcomb versie-4 
zonder papieren hand-
leiding, maar met 1 
demo-cd met 7,5 uur 
beeld en geluid 

140 € Handleiding is in het 
programma verwerkt als 
een PDF-bestand. 

Newcomb versie-4 
met handleiding en de 
demo-cd 

170 € Zie de uitgebreide info 
op de website 

Demo CD van New-
comb versie-4 

10 € * Zie de uitgebreide info 
op de website 

   
Demo-CDs van versie-3 
en versie-4 samen 

15 € ** Zie de uitgebreide info 
op de website. 

Astrologische lesboekjes 
Naam Prijs Info 

Berekenen en intekenen 
van een horoskoop, incl 
tabellenboekje 

22,50 € Zie de tekst op de web-
site bij onderdeel pro-
dukten. 

Astrologie voor begin-
ners: interpretatie. 

15 € Zie boven. 

“De 12 tekens van de 
dierenriem”. Een com-
pilatie van eerder ver-
schenen eigen internet-
pagina’s. 

15 € Zie boven. 

 
* = 12 € voor België en Duitsland ivm. hogere porto. 
** = 17 € voor België en Duitsland ivm. hogere porto. 
 
 
 

Consulten en overige diensten 
Naam Prijs Info 

Voorlopige horoskoop = 
1e consult. 

80 € Zie de zeer uitgebreide 
webpagina over consul-
ten. 

Correctie geboorteuur 
(uit het 1e consult) en 
uitgebreid 2e consult. 

120 € Zie boven. 

Verlenging horoskoop 
na 1e of 2e consult. 

50 € Zie boven. 

Aanvullend consult 
tussentijds. 

50 € Zie boven. 

Horoskooptekening met 
grafiekjes zonder con-
sult. 

15 € Zie boven. 

Horoskoop als kraam-
kado. 

50 € Idem als horoskoopte-
kening met grafiekjes, 
e.d., maar tevens met 
een 5 pagina’s tellende 
analyse en enkele voor-
spellingen. 

 
Giro 5359262 tnv. J. Ligteneigen te Almere. 
Voor het buitenland: 
IBAN: NL22INGB0005359262 
BIC: INGBNL2A 
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