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Vooraleer ik mezelf kort 
voorstel, wil ik jullie allemaal 
hartelijk schitterende ein-
dejaarsfeesten wensen 

Midwinter, Sun Return, Al-
ban Arthan, Saturnalia, Win-
terzonnewende, Finn’s Day, 
Yuletide, Festival of sol, Gre-
at Day of the Cauldron, Fes-
tival of Growth…. Het yule-
feest heeft niet alleen veel 
namen, maar ook een ver-
scheidenheid van betekenis-
sen. Allen worden ze gedra-
gen door de terugkeer van 
het licht en de goddelijke 
vonk die het vuur in zich 
draagt om elk jaar opnieuw 
moeder aarde te bevruch-
ten.   

Laten we voor dit voorwoord 
kiezen voor het thema stil-
stand.  

De zon die, nadat ze tijdens 
het wintersolstitium (het 
Latijnse woord solstitium 
betekent letterlijk zonnestil-
stand) enkele dagen op het-
zelfde punt leek te blijven 
staan, weer in beweging 
komt, is een duidelijke belof-
te van vruchtbaarheid. 

Dat PFI een schitterend con-
cept is, weten jullie vast. Dat 
er al veel problemen zijn 
overwonnen, maar dat er 
nog veel aangepakt moeten 
worden, ook. Daar wil ik nu 
even bij stilstaan. Dank zeg-
gen aan allen die mij voor-
gingen. Leren van wat al 
bereikt is. Leren van de fou-
ten. Luisteren naar jullie 
suggesties. Om dan mogelijk 
van PFI België een vereni-
ging te maken waar we allen 
baat bij hebben en waarop 
we trots kunnen zijn dat we 
er deel van uitmaken. En dit 

uiteraard mét IEDER van 
jullie.  

Laat jullie stem horen: blij of 
boos, vragen of aanbiedin-
gen, met aanbevelingen, 
suggesties of deelname,... Ik 
sta stil, luister en leer.  

 

En wie ben ik?  

Ik ben de nieuwe PFI coördi-
nator België. Mijn heksen-
naam is Maya.  

Gekoesterd door mijn groot-
moeder, een echte Vlaamse 
boerendochter, maar opge-
voed in het hartje van een 
grote stad, was er niet alleen 
altijd een zekere dualiteit 
aanwezig in mijn leven, 
maar ook vooral een gemis. 
De enige constante was een 
diepe beleving van religie. 

Mijn drang naar en verbon-
denheid met de natuur werd 
gehinderd door mijn levens-
omgeving, de aard van mijn 
geboortegeloof en de materi-
ële instelling van mijn op-
voeders.  

Toen ik eindelijk mijn eigen 
pad durfde te bewandelen, 
bracht het me langs oude en 
‘erkende’ godsdiensten, 
nieuwe ideologieën en we-
tenschappen, tot ik eindelijk 
op de weg van de ‘oude re-
ligie’ terechtkwam. 

Ik proefde van verschillende 
tradities, kreeg een opleiding 
van een Alexandrijnse hoge-
priester, mocht leren in een 
Gardneriaanse coven en had 
een fijne druïde en diepzinni-
ge sjamaan als voorbeeld.  

Dit alles maakt me wat ik nu 
ben. Een heks. Met de na-
tuur als mijn leraar, een diep 

respect voor het universum 
en een steeds groeiende 
dankbaarheid dat ik daar 
deel van uitmaak. 

Omdat kennis pas kennis is 
als ze gedeeld wordt, werd 8 
jaar geleden Camelot opge-
richt. Een studiegroep, een 
ritueelgroep, open esbat- en 
sabbatvieringen, een per-
soonsgerichte opleiding in 
hekserij en natuurlijk de 
moeder van dit alles: de 
coven waarvan ik hogepries-
ters ben. 

Mijn praktijk als gezond-
heidstherapeute waarin ik 
niet alleen patiënten ontvang 
maar ook opleidingen ver-
zorg, is daar de gepaste 
aanvulling op. 

En dan is er natuurlijk mijn 
tienerdochter, die de moeilij-
ke taak heeft mij een spiegel 
voor te houden zodat ik elke 
dag kan leren én dank u 
zeggen.  
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Ik wil nu graag jullie, de PFI leden, be-
ter leren kennen. En samen mét jullie 
PFI terug op de kaart zetten in België. 
Als een forum voor gelijkgestemden. 

Ons eerste doel is een kalender op te 
stellen van wat wie waar organiseert, 
want in ons kleine landje gebeurt zo 
veel en toch komen initiatieven vaak 
niet voldoende van de grond omdat er 
té weinig ruchtbaarheid aan gegeven 
wordt. Daar willen we eerst wat aan 
doen, met jullie hulp. Dus mail ons door 
wat er in én rond jullie gemeenschap 
gebeurt in verband met paganisme en 

natuurbeleving. Wij plaatsen het graag 
op onze kalender en/of vermelden het in 
onze nieuwsbrief.  

Verder verneem ik dat er met de lid-
maatschappen één en ander nog niet 
vlot verloopt. Breng me daar a.u.b van 
op de hoogte mocht dat voor één van 
jullie nog steeds het geval zijn.  

Ons eerste initiatief is deze nieuwsbrief 
terug leven inblazen en er JULLIE 
nieuwsbrief van maken. Joanna bracht 
altijd mooie stukjes aan en hopelijk zal 
ze ons daar af en toe mee blijven plezie-
ren. We nemen afscheid van haar als 
coördinator, maar ze blijft PFI meer dan 

trouw door haar werk, o.a. voor Pagan 
World! Heel heel erg bedankt, lieve 
Joanna! 

En daar hebben we natuurlijk ook 
jullie hulp voor nodig. Lees even de 
oproep van onze gloednieuwe PFI 
nieuwsbriefredactrice: Lies. 

 

Zo, en nu is het aan ONS!!  

 

Warme groeten, 

Maya 

uiten en liefst geen oogcon-
tact te zoeken. Zelfs met het 
communicatieverbod heeft 
het me meer dan een dag 
gekost om het gewaarzijn 
van de aanwezigheid van 
anderen te laten vervagen 
en helemaal te landen in de 
stilte van mijn persoonlijke 
ruimte.  

Na het eerste avondmaal 
werden de meditatieoefenin-
gen gestart, afwisselend 
zitten en stappen (een half 
uur tot drie kwartier ). Je 
kiest om te stappen een 
plekje van een meter of drie 
waar je heen en weer wan-
delt. Niet op weg ergens 
naartoe, maar je bewustzijn 
helemaal aanwezig in elke 
stap, telkens weer landen in 
de stilte van het moment. 
Want, “ waar je ook gaat, 
daar ben je” (J. Kabat-Zinn). 

Zittend op een meditatiekus-
sen, een stoel of meditatie-
bankje je lichaam stil laten 
worden en luisteren naar de 
beweging van je adem. Af-
stemmen op de grote ruimte 
rondom jou en luisteren naar 
de geluiden die in dit veld 
van stilte opduiken, naar de 

stilte tussen de geluiden en 
eventueel zelfs naar de stilte 
onder de geluiden. Helemaal 
landen in het veld van de 
stilte. 

s’ Ochtends luidde de gong 
om zeven uur en werden we 
uitgenodigd voor een yoga-
sessie van een half uurtje. 
Een lichte inspanning, enkele 
eenvoudige stretchoefenin-
gen die je in het volle be-
wustzijn voor de grenzen 
van jouw lichaam uitvoert. 
En telkens weer, na elke 
oefening, landen in de stilte 
van je lichaam en de signa-
len van je lichaam beluiste-
ren. 

Tijdens de vrije middagpau-
ze wandelen tussen de vel-
den. Sommige nog getooid 
met de stoppelbaard van de 
laatste oogst. Andere , hun 
schoot van vettige klompen 
klaar, wachtend op de komst 
van het zaad. Landen in de 
vruchtbare stilte van moeder 
aarde. 

The sound of  silence 
Toen ik me onlangs inschreef 
voor een 5-daagse mindful-
ness-retraite, kwam ik in 
een voormalig klooster te-
recht. De huiskamer waar 
we werden verwelkomd met 
thee en gebak straalde een 
warme gezelligheid uit en 
riep een gevoel op van 
“thuiskomen”. Na de laatste 
meditatieoefening nog een 
kop thee drinken in die ka-
mer. De damp van het war-
me vocht op je huid voelen 
prikkelen, terwijl je de krui-
dige geur opsnuift. En terwijl 
je de zachte aanwezigheid 
van zoethout smaakt, het 
geluid van je slikbeweging 
horen. Alle zintuigen dus op 
scherp , enkel de kleur 
moeilijk kunnen waarnemen 
in de donkerbruine koppen. 
Telkens weer echt landen in 
de stilte van die plek. 

We kregen onze kamers 
toegewezen, we stelden ons 
aan elkaar voor en genoten 
druk pratend van het eerste 
avondmaal. Daarna werden 
we verzocht om geen com-
municatie meer aan te gaan 
met de buitenwereld, niet 
meer met elkaar te praten, 
geen non-verbale signalen te 

“Niet op weg ergens 

naartoe, maar je 

bewustzijn helemaal 

aanwezig in elke stap, 

telkens weer landen in 

de stilte van het 

moment” 
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Retraite Mindfullness - een impressie door Tara 



Aarde 

Foto Car l  Rymenams — www.nomadphotography.be 

Tijdens het Camelot weekend in sep-
tember kregen we de oefening er alleen 
of per twee op uit te trekken, van alle 
vier de elementen een vertegenwoordi-
ger te kiezen en dat element vervol-
gens te ontdekken met ál onze zintui-
gen. Met de nadruk op ál! Makkelijk is 
dat niet. Probeer maar eens de zon te 
horen... Voor het element aarde koos ik 
een stevige eik uit, die in al zijn groots-
heid alleen in het midden van een wei-
de stond. En ik ontdekte hem... voluit! 

Zien 

Ik zie een stevige stam, ietwat scheef 

tegen de helling aan. De wortels krui-

pen tegen de helling omhoog. Ongeveer 

twee meter boven de grond beginnen 

de takken. Sommige dikker dan mijn 

bovenbeen, andere dunner dan mijn 

pink. Uit de takken groeien zijtakken, 

en twijgjes, en daaruit groeien de 

blaadjes. Ze zijn nog groen maar heb-

ben hier en daar al bruine plekjes. Er 

groeien eikels tussen de bladeren, licht-

groen met een iets donkerder licht-

groen hoedje. Er valt er een naar bene-

den, ik zie hem nog net in mijn oog-

hoek vallen. Ik ga dichterbij nu, en zie 

dat de hele stam bedekt is met een 

zilverwitte, schilferige laag. Nog dichter 

en ik zie hoevéél verschillende kleuren 

de stam heeft. Grijsbruin, donkerbruin, 

roestbruin, er groeien mosjes tussen de 

spleten van de stam. ER groeien hier en 

daar zelfs blaadjes aan hun steeltjes 

rechtstreeks uit de stam. Hoe fascine-

rend zijn ook de nerven van een blad. 

Eén grote nerf in het midden, vertak-

kingen naar buiten toe, die op hun 

beurt weer kleine vertakkingen hebben, 

die op hun beurt... Alles ertussen is 

groen, groene cellen. En de rand van 

het blad is gelobd. 

Voelen 

Ik heb er nooit bij stilgestaan hoe ver-

schillende delen van een boom aanvoe-

len. De wortels zijn kil en voelen aan 

als dood hout, de stam is zachter, als 

kurk, als fluweel, met hier en daar een 

ruwere plek maar over het algemeen 

warm en uitnodigend. De takken zijn 

ruwer en houtiger, de twijgjes gladder 

met kleine puntjes. De blaadjes zijn 

koel en fijn, niet zacht maar ook niet 

ruw, de eikels zijn glad en koud, hun 

hoedjes knobbelig. 

Proeven 

In tegenstelling tot wat ik verwachtte, 

smaak ik zo goed als niets. De stam is 

zacht aan mijn tong en voelt best wel 

lekker aan, bijna als huid. De blaadjes 

zijn glad van structuur, maar smaken... 

helemaal naar niets. De eikels zijn nog 

gladder, en smaken heel licht zurig, 

fris. 

Ruiken 

Ik ruik iets meer dan ik proef, maar nog 

steeds minder dan ik verwachtte. De 

stam ruikt heel licht houtig, de blaadjes 

ruiken naar lente. 

Horen 

Ik hoor de blaadjes ruisen in de wind, 

en af en toe kraakt er een takje. Als ik 

mijn oor tegen de stam leg, hoor ik 

ruisen, maar of het mijn eigen bloeds-

omloop is of de sappen van de stam, 

dat durf ik niet zeggen. 
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Weekend Camelot - Vier elementen, vijf  zintuigen - door Lies 
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Agenda januari 2008 

• 2 januari 19.30 u — PFI  (Boom) — Pagan Bar 

• 11 januari 19.30 u — Camelot (Boom) — Workshop spells schrijven 

• 18 januari 18.30 u — Brussels Pagans — Taverne North Express in het 

Brusselse Noordstation 

• 25 januari 19.30 u — Camelot (Boom) — Gemengde ritueelgroep 

ma di woe do vrij zat zon 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

Januari 2008 

Agenda februari 2008 

• 6 februari 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 15 februari 19.30 u — Camelot (Boom) — Studiegroep Temperamentleer 

in de vier elementen 

• 15 februari 18.30 u — Brussels Pagans — Taverne North Express in 

het Brusselse Noordstation 

• 22 februari 19.30 u — Camelot (Boom) — Open esbatviering 

ma di woe do vrij zat zon 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29   

       

Februari 2008 

Agenda maart 2008 

• 5 maart 19.30 u — PFI (Boom) — Open esbatviering 

• 14 maart 19.30 — Camelot (Boom) — Vrouwenritueelgroep 

• 21 maart 19.30 — Camelot (Boom) — Open feest Ostara 

• 21 maart 18.30 u — Brussels Pagans — Taverne North Express in het 

Brusselse Noordstation 

ma di woe do vrij zat zon 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Maart 2008 
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bezighoudt? Doe het! Als jij 

het interessant vindt, dan ben 

je heus niet de enige die dat 

artikel wel wil lezen… 

Ik droom ook van een agenda 

boordevol activiteiten, zodat 

we over de grenzen van onze 

groepen heen naar elkaar kun-

nen reiken, elkaar leren ken-

nen, met respect voor elkaars 

gewoonten. Zodat we van 

elkaar kunnen leren, en miss-

chien onze eigen spirituele 

beleving daarmee kunnen 

verrijken. 

Dus als je een activiteit doet 

die zich niet alleen beperkt tot 

de leden van je eigen groep, 

I have a dream.  

Ik droom van een nieuwsbrief 

vol interessante artikels van 

tientallen enthousiastelingen 

uit allerlei organisaties. 

Verslagen van evenementen 

over heel Vlaanderen, van 

druïden, sjamanen, heksen en 

iedereen die een sterke spiri-

tuele band heeft met de 

natuur. 

Artikels over de eindeloze en 

uitgestrekte onderwerpen 

waarin wij geïnteresseerd zijn.  

En wij, dat ben jij! Maak je 

iets mee, of ben je gefas-

cineerd door iets, wil je wel 

iets schrijven over wat jou 

en waarop oprecht geïnter-

esseerden welkom zijn, laat 

het ons weten, dan krijgt het 

een plaatsje in de agenda. Of 

laat je inspireren en kies er 

eens bewust voor om iets te 

organiseren waarop 

’buitenstaanders’ welkom zijn. 

Ik droom van een gemeen-

schap van gelijkgestemden, 

waarin elke groep zijn eigen-

heid behoudt en elk individu 

zichzelf blijft, maar die toch 

een gemeenschap vormt. Een 

groep waarin mensen zich 

goed voelen, kunnen 

‘thuiskomen’. 

Droom je mee? 

Droom met me mee 

Uw niet zo heel erg nederige 

dienaar 

PaGE in september 2008! 

Hou alvast het laatste weekend van september 2008 vrij want dan is het weer tijd voor de Pagan Gathering Europe, of kortweg 

PaGE2008. Wie er bij de eerste editie in 2004 al bij was, kijkt reikhalzend uit naar volgend jaar. Samen met Arcadia brengen 

we weer een interessante mix van workshops en lezingen. PaGE2008 belooft dan ook opnieuw de plek te worden waar verschil-

lende paganistische tradities en religies met elkaar en elkaars gebruiken kennis kunnen maken. Iedereen met een open geest is 

van harte welkom! Binnenkort worden meer details over het evenement bekend gemaakt.  

Aankondiging 

Camelot 

(Boom) 

Groep onder leiding van Maya, die 

samengesteld is uit verschillende lagen: 

een coven, een ritueelgroep, een 

studiegroep. Wij vieren geregeld open 

feesten die toegankelijk zijn voor iedereen 

die oprecht geïnteresseerd is. 

Camelo.Boom@skynet.be 

Arcadia 

(Lier) 

Eclectic Wicca, open rituals, workshops, 

weekends, events, training 

webmaiden@arcadiacoven.be 

 

 

 

Brussels Pagans 

(Noordstation Brussel) 

Elke derde vrijdag van de maand komen 

de Brusselse pagans bij elkaar in de 

taverne “North Express” in het 

Noordstation (CCN)    

Meer informatie: 

zardoz@telenet.be 

 



Contact 

Maya 

Tuyaertsstraat 61 

2850 Boom 

E-mail: maya@paganfederation.org 

De PF informeert het grote 
publiek, de media, de politie-
ke en religieuze overheden 
over paganisme om zo mis-
verstanden over alternatieve 
spiritualiteit uit de wereld te 
helpen.   

De doelstelling van PFI is 
identiek aan de doelstelling 
van de Pagan Federation in 
Engeland, maar het accent 
ligt meer op sociaal contact, 
onderlinge ontmoeting en 
hulp dan op samenwerking 
met overheidsinstanties, 
hoewel dit in de toekomst 
niet wordt uitgesloten en 
zelfs wordt nagestreefd. 
Daarom werd PFI recent 
naar een Stichting omge-
vormd om zo een platform te 

De Pagan Federation is een 
organisatie die paganisten 
van verschillende alternatie-
ve spirituele paden verte-
genwoordigt.  Met meer dan 
7000 leden is de Pagan Fe-
deration de grootste paga-
nistische organisatie ter we-
reld.  De meeste leden leven 
in het Verenigd Koningrijk, 
maar sinds 1997 worden 
steeds meer afdelingen 
overal ter wereld opgericht, 
die zijn ondergebracht 
in Pagan Federation Interna-
tional. De werking van PFI 
staat los van PF, onder lei-
ding van de ‘international 
coördinator’. Elk land heeft 
zijn eigen ‘national coo-
rdinator’.  

bieden om breder te kunnen 
handelen. 

Maar in de eerste plaats pro-
beren we als een contact-
punt te fungeren voor eerlij-
ke zoekers van de Oude 
Weg, de dialoog tussen de 
verschillende heidense stro-
mingen onderling te promo-
ten en de relaties met de 
meer bekende religies zoals 
bijv. het christendom, de 
islam,… te verbeteren. 

Het lidmaatschap staat open 
voor iedereen die 18 jaar of 
ouder is, en die zich in de 
volgende levenshouding her-
kent:  

Liefde en verwantschap met 
de natuur, eerbied voor de 

Wat is de Pagan Federation? 

PFI Belgium 

levenskrachten en de cycli 
van leven en dood.  

Een positieve ethiek, die 
uitdrukking geeft aan de 
individuele verantwoordelijk-
heid om de eigen ware na-
tuur te leren kennen en deze 
in harmonie met de gemeen-
schap te ontwikkelen. Dit 
wordt vaak uitgedrukt met 
de woorden "Als het 
niemand schaadt, doe wat je 
wilt".  

Eerbied voor de volledige 
goddelijke realiteit, die het 
mannelijke en vrouwelijke 
overstijgt, zonder evenwel 
het mannelijke of het vrou-
welijke aspect van het God-
delijke te ontkennen. 

We wensen je een heerlijk, vrolijk, rustgevend,  

gelukkig, fantasierijk en intens 2008!  


