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In dit nummer: Voorwoord 
Midzomer — Een woord dat 
doet dromen van zwoele 
avonden, lange natuurwande-
lingen, velden vol heerlijk 
groen in alle kleuren en vor-
men, akkers vol belofte van 
de overvloed die er spoedig 
zal te vinden zijn. 

Nog niet zo lang geleden was 
dit voor onze voorouders een 
zeer drukke periode. De 
meest actieve van het jaar.  
Lange werkdagen, waarbij het 
licht werd benut van het prille 
ochtendgloren tot de laatste 
stralen van de ondergaande 
zon. 

Is er dan zo veel veranderd?.  
Iedereen is hard aan het werk. 
Studenten zuchten over dikke 
cursussen en proberen hoog 
te scoren op hun examens. 
Huismoeders halen het hele 
huis overhoop en geven alles 
een grondige opruim- en 
poetsbeurt. Iedereen steekt 
een tandje bij om zoveel mo-

gelijk projecten af te werken.  
Alles gonst van de bedrijvig-
heid. 

Maar deze bezigheden zullen 
niet doorgaan tot aan de 
herfst.  
Neen, integendeel. Ze zijn 
erop gericht zo snel mogelijk 
aan een rustige, luie en ont-
spannende zomer te kunnen 
beginnen. 

En dat is toch wel een tegen-
stelling waar we bij stil dienen 
te staan! 

In een periode waar de natuur 
haar hoogtepunt nadert, waar 
alle energie wordt benut om te 
bloeien, te groeien en vrucht 
te dragen, gaan wij, de men-
sen, de ‘hoogste’ vorm van 
leven: zitten, rusten, niksdoen, 
luieren en kuieren. 

Want: we hebben een heel jaar 
hard gewerkt. Een hele win-
ter! Als de rest van de natuur 
rustte….. 

Geniet van een welverdiende 
zomer. En als je toch beslist 
om wat actie op te zoeken 
vind je zeker in deze editie 
heel wat naar je gading: Litha 
Lier, Mabon Conference,  
PaGE, en andere grote en 
minder grote evenementen. 

Tot in de herfst! 

Brightest blessings 

Maya  

Hoewel Litha duidelijk een vuurfeest in het 
teken van het mannelijke is, heeft het voor 
mij altijd een sterke band gehad met water, 
en dan vooral de zee….  



wei opjoelen. Het verlossende sein is gege-
ven; de jeugd wordt losgelaten. Het is de 
ongebreidelde levenskracht zelve die on-
stuitbaar en onweerstaanbaar het land-
schap instuift en haar vervult met jeugdig 
geluk. De meisjes gaan op zoek naar blau-
we eieren, de jongens naar rode: dat was de 
afspraak die eeuwen geleden werd ge-
maakt. De jongens zijn snel en gedreven; 
de meisjes geduldig en volhardend. Maar 
stiekem hoopt iedereen om dat ene myste-
rieuze witte ei dat de Oosterhaas ergens 
had achtergelaten, te vinden, dan wel te 
krijgen … . Al gauw zijn alle mandjes rood 
of blauw gekleurd. Ostara is gul dit jaar; de 
mama’s en papa’s ook… .  De jonge krul-
lebol toont apetrots het witte ei dat hij en 
niemand anders had weten te bemachtigen 
en hij schenkt het ootmoedig aan zijn ou-
dere zusje, niet ten volle beseffend welke 
diepere lading dit gebaar precies dekt. De 
sibbenoudsten weten het wel. Ze knielen, 
wanneer ze het zien, neder voor het ver-
baasde meisje. Ze buigen spontaan het 
hoofd en omhangen haar met de Mantel 
van Ostara. “Wees welkom in ons midden, 
jonge Godin.”, lacht iedereen haar toe. 
“Laat je licht over ons schijnen, Ostara-
voor-één-dag!” Een stoere jager heeft 
arglistig de meeste rode eieren weten te 
vinden en wordt tot Oosterkoning ge-
kroond en gezegend door de jonge Godin. 
Als een kleine Arthur die de steen had 
weten te bedwingen, krijgt hij een echt 

Wanneer de wind uit het Oosten waait… 
Sfeerverslag van de derde Ostara-viering van de Werkgroep Traditie 

We schrijven zaterdag 29 Lente in het 
jaar Onzes Heren 2008. Een vroege och-
tendzon glanzedanst in de ontelbare 
dauwdruppels op een verlaten open bos-
plek ergens in de Noorderkempen. Op 
het eerste zicht lijkt er niks speciaals aan 
de hand; alleen maar het wonder der 
Natuur dat zich elke dag opnieuw vol-
trekt. Maar wie goed kijkt, bemerkt dat 
her en der blauw- en roodgekleurde eie-
ren in het weidegras verscholen lig-
gen… . Een sliert opgewonden kinderen 
staat popelend aan de ingang van de wei, 
maar niemand durft blijkbaar het veld te 
betreden. Het lijkt alsof er gewacht 
wordt op één of ander geheimzinnig 
teken of gebaar van één van de ouders.  
“Het zijn de klokken van Rome geweest!”, 
weet een kleine blonde krullebol.   
“Maar neen gij!” lacht Gwennevier, vol 
medelijden met de onwetendheid van 
het jongetje.“Het was de paashaas, want 
ik zag nog net zijn witte wolkstaart!”. 
“Ja...” fluisterde het oudere zusje van de 
krullebol, wiens koelblauwe ogen straal-
den als vensters op de hemel. “Het is 
inderdaad de Oosterhaas geweest; het 
lievelingsdier van Ostara, de Lentego-
din”. “Ze is dan toch gekomen, ondanks 
het winterweer dat werd voorspeld… .”, 
grijnst één van de sibbevaders tussen 
zijn tanden. Wanneer Alwin de poorten 
van de Oosterwei opent, barst er een 
jubelzang los onder de jongeren die de 
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ridderzwaard omgord. Er wordt gefluisterd 
dat het eeuwen geleden nog gebruikt was 
om de Slag der Gulden Sporen te win-
nen… . Een jonkvrouwe met haren zo 
blond als het jonge tarwe en een mand die 
uitpuilt van de blauwe eieren, kijkt zegeze-
ker voor zich uit. Zij weet dat niemand 
haar zal verslaan dit jaar. Haar zusje was de 
voorbije jaren al de beste geweest en nu is 
het haar beurt om de eer van de sibbe 
hoog te houden. Ze stamt uit een geslacht 
van walkuren en prinsessen en dat zie je 
aan haar… . Ook zij wordt gekroond en 
door de jonge Godin gezegend.  

Na deze heugelijke gebeurtenissen is het 
moment aangebroken om de innerlijke 
mens te sterken met een eenvoudig maar 
overheerlijk Oostermaal. Brood, kaas, eie-
ren en zelfgebakken taart vormen de ingre-
diënten voor een miniversie van Brueghels 
Boerenbruiloft. Op de achtergrond weerklin-
ken de tonen van gitaar en trekzak. Een 
groepje getalenteerde volksmeiden vullen 
de lentelucht met vrolijke deuntjes en stoute 
liedekyns. Wanneer het laatste stukje taart 
een veilige thuishaven heeft gevonden en 
de kinderen betoverd zijn door een lente-
sprookje dat werd verteld door een echt wit 
wief, wordt de eetzaal toneel van een be-
vreemdend schouwspel. De Traditie-
sibben zetten zich aan het werk om hun 
jaarlijks oosterkruis – het heidense origi-
neel waarop de christelijke palmpasen zich 
inspireerde – in elkaar te knutselen en te 
versieren. Jong en oud gaat naarstig aan de 
slag met lintjes, eieren, bloemen, groensel 
en het onontbeerlijke broodhaantje. Zij 
leveren de bouwstenen voor deze eeuwig 
jonge kosmische lenteboom. Intussen wer-
ken enkele sibbevaders aan een levens-
groot oosterkruis dat wordt opgericht in 
het midden van een sacrale cirkel. Straks 
zal deze boom in vuur en vlam komen te 
staan tijdens het oosterritueel. 

Meer en meer sibben vervoegen zich intus-
sen bij de muzikanten. Er wordt verzame-
len geblazen voor een inspirerende ooster-
kruisprocessie door bossen en langs beem-
den.  

“Het was de paashaas, 

want ik zag  

nog net zijn witte 

wolkstaart!” 



Goedgemutst vertrekt de lange heidense 
stoet oostwaarts. Onderweg klinken vro-
lijke gezangen en wordt de ontluikende 
levenskracht in de Natuur en al wat leeft, 
lachend begroet. Doorheen het geblader-
te vangt de zon haar beeld op in de 
mooie gewaden van de Oosterkoning en 
–koningin. 

Verkwikt door deze zegetocht arriveert 
het gezelschap terug aan de open plaats. 
De linten van het grote oosterkruis wap-
peren fier in de wind en nodigen alle sib-
ben uit om in de cirkel plaats te nemen. 
Woorden van dankzegging en lentetover 
worden uitgesproken door een sibbemoe-
der. Oosterkoning en zijn koningin offe-
ren gouden mede aan de voet van het 
oosterkruis, onder goedkeurend oog van 
Fjalar, de vader aller broodhanen die toe-
kijkt vanuit het Walhalla.  Vanuit alle 
windstreken komen ze toegestroomd; de 
ritualisten met het ordenende vuur. Op-
gaan in vlammen moet het oosterkruis! 

Geen verterend vuur, geen vernietiging, 
maar pure evenwicht zoekende energie-
overdracht van beneden naar boven en 
terug. De kinderen staren gefascineerd 
naar de dansende vlammen. Liederen weer-
klinken van merels en vinken…. 

Het is nu ‘officieel’ Lente en een heidens 
volksfeest barst los! Rauwe eieren vliegen 
door de lucht en treffen onder meer de 
Traditievoorzitter tweemaal vol in het 
aangezicht tot groot jolijt van het ganse 
gezelschap. Klanken van schalmei, trek-
zak en gitaar vullen de lucht en roepen op 
tot jubelzang. Spontaan vormen zich 
dansende paren en de bourrees, jigs en 
polka’s wisselen mekaar af en leiden tot 
een haast extatische eenwording …
vuur… muziek … dans… ritme… rook 
… leven … orde …. Echo’s weerklinken 
van de oeroude heksensabbat. 

Uren later zinkt de zon tergend langzaam 
achter de einder. Rond het sluimerende 

vuur zitten nog steeds een aantal sibben-
oudsten op wie tijd en ruimte geen vat 
lijken te hebben. De muziek wordt sle-
pender, de liederen  melancholischer, tot 
ze uiteindelijk wegdeemsteren tussen de 
asse… om opnieuw te laaien in de harten 
van de deelnemers. 

We schrijven zateragavond 29 Lente. Het 
was een heerlijke oosterdag in de cyclus 
van de Eeuwige Wederkeer van Ostara... 

 

Tot in de Bloeimaand voor het feest van 
de blye Meie! 

Den Aas Getrouw!  

 

 

 

Door Torec van Everborghe  

Werkgroep Traditie 
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Het ordenende vuur uit alle windstreken... 



siek Indische, Bollywood-, en de  Noord-
Afrikaanse dans. De dans is ook doorspekt 
met flamenco-invloeden, waardoor armen 
en handen heel sierlijk bewogen worden. 
Meestal dansen we op traditionele volks-
muziek uit het Midden-Oosten, India of  
Noord-Afrika, gekruid met ambient 
sounds, middeleeuwse klanken, gothic, 
folk  en andere muziekstijlen: alles is mo-
gelijk. Het belangrijkste aspect is dat we 
samen, in groep – de "tribe" of "stam" – 
dansen, waarbij het  groepsgevoel belang-
rijk is, en niet het individu! 

De dans is gebaseerd op enkele afgespro-
ken danspassen die de hele "stam" kent, en 
die in willekeurige volgorde door de steeds 
wisselende leid(st)ers van de groep aange-
geven worden door middel van haast niet 
zichtbare ‘tekens’ die afgesproken werden, 
zodat de rest van de groep precies dezelfde 
beweging kan inzetten. Daarom lijkt het 
geheel voor buitenstaanders op een perfect 
ingestudeerde choreografie. De groep 
danst met opgeheven borst en ietwat holle 
bovenrug, waardoor ze een krachtige, fiere 
houding hebben. Hun armen bewegen zich 
als kronkelende slangen. De dansers lijken 
wel buitenaards, net Goden en Godinnen. 
Zij stralen een enorme kracht en vastbera-
denheid uit. Ze laten zich zien in al hun 
glorie! 

Bij Tamatai Tribe is perfectie niet noodza-
kelijk. Het belangrijkste is dat we samen 
bezig zijn, en angst en frustratie over ons 
eigen lichaam naast ons neer kunnen leg-
gen. We willen mensen een kans geven om 
terug hun eigenwaarde te ontdekken. Le-
ren op een gezellige manier weer van ons 
lichaam en onszelf te houden! We dansen 
in harmonie met onszelf, met de anderen 
en met de natuur en iedereen is prachtig en 
uniek. We staan er niet alleen voor, maar 

Tribal Bellydance voor iedereen: TAMATAI TRIBE  

Enkele jaren geleden maakten Yolanda 
(Ishtarah) en Jasmien (Anasua) – twee 
wicca-priesteressen – kennis met tribal 
bellydance tijdens een workshop van 
PFI in Duitsland. Gebeten door de 
dansmicrobe gingen zij traditionele buik-
danslessen volgen, en oefenden er sa-
men op los, met  behulp van het internet 
en vele instructiefilmpjes. Op vraag van 
collega-heksen, die een heksenmarktje 
organiseerden, gaven zij in augustus 
2007 voor de eerste maal een workshop 
tribal bellydance in het openbaar. Dat 
was een groot succes, want groot 
en klein, lang en rond, en zelfs 
enkele durvers uit het mannelijk 
publiek maakten zich in een mum 
van tijd een heus dansje eigen! 

Yolanda en Jasmien merkten dat 
in sommige scholen bepaalde 
mensen niet konden deelnemen, 
of niet konden volgen, en jammer 
genoeg afhaakten. En juist deze 
mensen hebben beweging zo hard 
nodig! Bovendien wordt er meest-
al geen tijd vrijgemaakt om vragen 
te stellen, en sta je na een uurtje 
zweten meteen op straat met al je 
twijfels en ideeën. Ook voor Yo-
landa en Jasmien was de ervaring in der-
gelijke groepen niet altijd even aange-
naam aangezien ook hun lichaam het 
hier en daar wat minder doet, terwijl ze 
zich zeker nog niet afgeschreven voelen! 
En zij zijn het levende bewijs dat je li-
chaam weer beter mee wil als je samen 
eens kan dansen, en als je je gesteund 
voelt door je tribe. (Dat is zeker geen 
verwijt naar gespecialiseerde dansscho-
len toe, want zij leveren prima werk. Als 
iemand het als professionele danser(es) 
wil maken of gewoon “goed” wil zijn, is 
het wenselijk zich bij hen in te schrijven. 
Yolanda en Jasmien willen hierbij graag 
helpen.) 

Stilaan groeide het idee om een vereni-
ging te starten waar iedereen zou kunnen 
meedoen en genieten van het dansen, 
net zal zijzelf. Het idee rijpte 9 maanden 
in hun hoofd en kreeg vaste vorm in 
december 2007: hun eerste spruit, de 
spirituele dansvereniging "Tamatai Tri-
be", was geboren.  

Hiermee willen de "mama's" danslief-
hebbers laten genieten van deze eigen-
wijze dansstijl, de “Tribal Bellydance”, 
die een mengeling is van  de traditionele 
buikdansen: de Egyptische, Turkse, klas-
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we maken er samen iets moois van! We 
beginnen steeds met opwarmingsoefenin-
gen, ademhalingsoefeningen en het aanle-
ren van de vaste danspasjes. Voor je het 
weet kan je op je eigen manier een volledig 
dansje meedansen! Dit geeft je een onover-
winnelijk gevoel! Nadien doen we nog 
enkele ontspannende oefeningen om onze 
spieren en gewrichten weer af te koelen, 
zodat we elke danssessie kunnen afronden 
met een klein babbeluurtje, waarin soms 
wel eens hevige emoties kunnen loskomen. 
Het is mogelijk dat we het samen uitgieren 

om een plezante gebeurtenis, maar 
soms heeft iemand een knuffel nodig 
en dan geven we die ook. Je voelt je 
opgenomen in de "stam", je bent ge-
liefd, je bent mooi en uniek. Nadien 
voel je je lichaam tintelen door de 
inspanning maar je geest voelt zich 
ontspannen. Het thema is "samen 
dansen en genieten" in een onge-
dwongen en  vertrouwelijke sfeer, 
zonder prestatiedrang en met je eigen 
capaciteiten! 

Zin om mee te doen? Vanaf zaterdag 
6 september 2008 kan je de mama's 
en hun 'kleintje' elke zaterdagochtend 
van 11.00 u tot 13.00 u komen be-

wonderen in de Stedelijke Sportzaal 
(balletzaal), Demervallei 8 te 3200 Aar-
schot (aan het zwembad van Aarschot). En 
er wordt druk gezocht naar een plaatsje 
om hun schat ook op een avond in de 
week te laten bewonderen, voor wie op 
zaterdag niet kan. Voor deze twee uurtjes 
plezier wordt een bescheiden bijdrage van 
6 euro gevraagd, en een éénmalige betaling 
van 5 euro om een jaar lang verzekerd te 
zijn tegen eventuele ongemakjes. Die wen-
sen we niemand toe, maar je weet toch 
maar nooit... In de toekomst plannen Yo-
landa en Jasmien een gezinsuitbreiding en 
denken hardop aan “schatjes” zoals 
“sacrale dans” en “het dansen van je to-
temdier”,... Dus hou dit koppel maar in het 
oog! En…, man of vrouw, jong of niet 
meer zo jong, lang of rond, kort of smal, 
iedereen kan het! Dus trek jullie schoenen 
uit, strek je teentjes eens goed en kom dit 
mee vieren! 

Als je verdere interesse hebt in de groei 
van dit mooie kindje, dan mag je de ma-
mie’s steeds vrijblijvend contacteren via de 
onderstaande gegevens of via PFI België. 

gsm:   0477/305700 
tel.:   016/571155 
email:  tamarix @telenet.be 



Pagina 5 zomer ‘08  PFI  Belg ium 

Evenementen 
We worden verwend: de komende maanden worden er drie grote paganistische 
feesten op ons losgelaten! Hieronder zetten we ze alledrie voor u op een rijtje... 

LithaLier midzomer evenement - vijfde editie 

Het wordt stilaan een goede gewoonte voor veel mensen rond Litha af te zakken naar Lier 
om het midzomerfeest te vieren. Ook dit jaar wordt het weer een spetterend feest!  

Deze vijfde editie zal doorgaan op zondag 22 juni 2008 op de vertrouwde terreinen van 
de Donkvrienden. (Galgeveld 17, Lier). 

Programma: 

13.00 u tot 18.00 u   magische markt, huifkartochten, workshops, boom-
wandelingen . . . 

18.00 u tot 19.00 u  einde markt - animatie op het terras van de donkhoeve 

19.00 u tot +- 20.00 u midzomerritueel 

20.00 u tot...        feest rond het midzomervuur  

doorlopend             hapjes en drankjes in de Donkhoeve en op het terras 

Ter kennismaking worden de hele namiddag allerlei workshops aangeboden. We trachten 
dit, in de mate van het mogelijke, gratis te doen of tegen zeer democratische prijzen 

PaGE 2008 

PaGE staat voor Pagan Gathering Europe en werd voor de eerste keer georganiseerd in 
augustus 2004. En nu is het terug! PaGE2008 wordt opnieuw een bijeenkomst waar men-
sen van verschillende achtergrond en strekkingen in alle openheid en eerlijkheid welkom 
zijn om van elkaar te leren. Een ontmoetingsplaats zijn voor gelijkgestemden, waar alle 
paganisten, ongeacht hun spiritueel pad en ongeacht de graden of inwijdingen, welkom 
zijn...  

Programma: 

Vrijdag: Onthaal, openingsritueel, harpconcert en mythische vertelling 

Zaterdag en zondag:  

• Een overdaad aan boeiende workshops en voordrachten betreffende zeer uiteenlo-
pende onderwerpen: van sjamanisme, werken met Goden en Godinnen of vooroudervere-
ring tot druidisme, moeder Aarde-beeldjes maken, wichelroedelopen, sacrale dans, werken 
met kruiden, ... 

• Diverse ontspannende geleide meditaties 

• Trance Prophecy ritueel met Janet Farrar en Gavin Bone op zaterdagavond en af-
sluitritueel op zondag 

Je bent welkom vanaf 17u00 op vrijdag 26/9. Het event eindigt op zondagavond 28/9 om 18u00.  

PaGE2008 is een zomerkamp. Vandaar dat je enkel kan deelnemen op voorwaarde van overnachting & maaltijden ter plaatse. Het 
event één enkel dagje bezoeken of buitenshuis eten is dus helaas niet mogelijk.  

PaGE vindt plaats in een prachtige en bosrijke omgeving in de provincie Antwerpen (Westmalle, op ongeveer 30’ van het centrum 
van Antwerpen en +/- 40’ van het centrum van Breda).  

De bijdrage voor het hele weekend is € 175. Deze prijs is inclusief overnachting (in kamers van minimaal 4 personen) en alle maaltij-
den. Zoals hierboven vermeld zijn er een heel klein aantal 2- en 3-persoonskamers beschikbaar. Hiervoor wordt echter een supple-

ment gevraagd; € 35 voor een 2-persoonskamer en € 25 voor een kamer van 3 personen.  

Leden van de Pagan Federation en van Pagan Federation International krijgen een korting van €10.  

Meer info vind je op www.page2008.be 
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Mabon Conference 

Op zaterdag 20 september 2008 is het dan eindelijk zover: de eerste editie van de Mabon 
Conference, georganiseerd door de Pagan Federation International, afdeling België, in sa-
menwerking met Camelot Boom. 

Het evenement zal doorgaan in het steenbakkerijmuseum EMABB in Boom (Noeveren 
67). Het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen is vrijwel uniek in zijn soort en 
won al verschillende prijzen. Dit actief openluchtmuseum vormt dan ook een schitterende 
omkadering voor ons evenement en een geleid bezoek zal zeker deel uitmaken van ons pro-
gramma. Neem alvast een kijkje op: http://www.emabb.be/ 

Maar er is uiteraard meer, véél meer. 

Programma 

10 u   Opening Conference en openingsritueel 

11 u - 18.30 u Magische markt met infostanden 

11.30 - 18.15 u Workshops (enkele namen: Morgana van PFI, Hera en Arghuicha van Greencraft, Anke 
Zack (Magie op de werkplek), Marcel Terluin, Merlyn en Willow van Sacred Well, Tamarisk 
(tribal bellydance), Gwydion van Coven Ni’d’Jenatche, Holger (halfedelstenen), Felicia 
(kruiden), Saddie (kabbalah), Yoeke Nagels (magisch huishouden), Cois Geysen (leylijnen), 
Tara (mindfulness), Wynndig (chants), Jurre Yntema van OBOD) 

18.30 u   Slotritueel. 

19.00 u   Barbecue 

20.30 u   Muziek en drum en dans.  

Eten en drank 

De hele dag door kunt u drank en hapjes verkrijgen in taveerne ’t Baksteentje. Voor de lunch zijn broodjes en soep op bestelling 

verkrijgbaar. Meer informatie bij inschrijving. Barbecue ‘s avonds: € 13. Uiteraard bent u niet verplicht de maaltijden bij ons te nutti-
gen en/of kunt u zelf voor uw drank en eten zorgen.  

Zin om te komen? Schrijf je dan meteen in. De plaatsen zijn beperkt en inschrijving is vereist. 

Toegangsprijs €15 (PFI leden €13) 

Voor alle verdere informatie en inschrijving kunt u terecht bij maya@paganfederation.be. 

Agenda juni 2008 

• 20 juni 19 u — Agape (Koolskamp) — Zweethut 

• 21 juni 10 u — Agape (Koolskamp) — Vuurloop 

• 21 juni 10 tot 12u — Emovere (Leuven) — Chinese Meridiaankogels 

• 22 juni — Litha Lier — zie info op de voorgaande pagina 

• 24 juni 19.30 u tot 22 u — Stralende Zon (Dilbeek) — Neem de zon in 

   huis: Gebruik en planten van zonnige kruiden 

   + proeverij 

• 28 juni 20 tot 22.15 u — Emovere (Leuven) — Samen Mantra’s zingen 

ma di woe do vrij zat zon 
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Juni 2008 

Opgelet: 

Niet alle activiteiten van de deelnemende organisaties worden in de agenda vermeld. Van sommigen, Emovere bijvoorbeeld, werd 

slechts een selectie van de activiteiten hier gepubliceerd, omdat de lijst anders te lang zou worden. Hebt u interesse in de activiteiten 

van een bepaalde groep, ga dan ook eens kijken op hun website en/of neem contact op met de organisatoren. 

Agenda 
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Agenda juli 2008 

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

• 7 juli 20 u tot 22 u — Emovere (Leuven) — Gratis kennismaking met 

emotioneel lichaamswerk  

• 15 t.e.m. 20 juli — Emovere (Leuven) — Zomervijfdaagse Emotioneel 

Lichaamswerk  

• 18 juli 21.00 u — Zilveren Griffioen (Boom) — Volle Maanwandeling 

• 22 juli 20 u tot 21.30 u — Emovere (Leuven) — Zomermeditatie 

• 23 juli 20 u tot 22 u — Emovere (Leuven) — Dans je in je element 

‘Aarde’  

• 24 t.e.m. 27 juli — Agape (Koolskamp) — Weekend Authentic Movement 

& Laban Movement Analyses  

• 27 juli 14.00 u — Zilveren Griffioen (Sint-Katelijne-Waver) — Jaarfeest 

Lughnasad 

• 29 juli 20 u tot 21.30 u — Emovere (Leuven) — Zomermeditatie 

• 30 juli 20 u tot 22 u — Emovere (Leuven) — Dans je in je element 

‘Water’  

ma di woe do vrij zat zon 
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Juli 2008 

Agenda augustus 2008 

• 5 augustus 20 u tot 21.30 u — Emovere (Leuven) — Zomermeditatie 

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

• 6 augustus 20 u tot 22 u — Emovere (Leuven) — Dans je in je element 

‘Vuur’  

• 12 augustus 20 u tot 21.30 u — Emovere (Leuven) — Zomermeditatie  

• 13 augustus 20 u tot 22 u — Emovere (Leuven) — Dans je in je element 

‘Lucht’  

• 15 augustus 21 u — Zilveren Griffioen (Boom) — Volle Maanwandeling 

• 16 t.e.m. 21 augustus — Emovere (Leuven) — 5-daagse in Frankrijk: 

Dansen in het licht “Heilige dans van het levende lichaam” 

• 19 augustus 20 u tot 21.30 u — Emovere (Leuven) — Zomermeditatie  

• 20 augustus 20 u tot 22 u — Emovere (Leuven) — Dans je in je element 

‘Ether’  

• 23 t.e.m. 28 augustus — Emovere (Leuven) — 5-daagse in Frankrijk: 

Dansen in het licht “Vier je Vrouw-zijn” 

• 26 augustus 20 u tot 21.30 u — Emovere (Leuven) — Zomermeditatie  

• 27 augustus 20 u tot 22 u — Emovere (Leuven) — Dans je in je element 

‘5 elementen samen’  

ma di woe do vrij zat zon 
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Augustus 2008 
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Agenda september 2008 

• 3 september 19.30 u — PFI (Boom) — Pagan Bar 

• 7 september 11 u tot 19 u — Agape (Koolskamp) — Opendeurdag 

• 12 september 19.30 u — Camelot (Boom) — Studiegroep Maanwerk 

• 14 september 21 u — Zilveren Griffioen (Boom) — Volle Maanwan-

deling 

• 20 september — Camelot Conference (Boom) — zie info op pagina 5 

• 26 september 19.30 u — Camelot (Boom) — Ritueelgroep dames 

• 26 t.e.m. 28 september — PaGE  2008 

• 28 september 11 u tot 21.30 u — Emovere (Leuven) — Gratis kennisma-

kingsdag  

ma di woe do vrij zat zon 
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September 2008 

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. 

Camelot.Boom@skynet.be 

Arcadia 

(Lier) 

Eclectic Wicca, open rituals, workshops, 

weekends, events, training 

webmaiden@arcadiacoven.be 

 

 

 

Agape 

(Koolskamp) 

Agape is een centrum voor vorming, 

training & supervisie in sjamanisme en 

integrale therapie. In de pijler 

sjamanisme leren we ons via ceremonie 

en ritueel opnieuw te verbinden met onze 

‘roots’.  

E-mail: info@agapebelgium.be 

www.agapebelgium.be 

Atelier nachtwandelingen 

We trekken een paar uur in stilte door het 

nachtelijke duistere bos tot we het 

ochtendlicht zien opdagen. Dit stappen 

van duisternis naar licht is bijzonder 

heilzaam voor de geest. We leren onze 

innerlijke angsten herkennen en loslaten. 

Na de wandeling praten we na bij een 

klein ontbijt.  

http://www.sarahbeweging.net 

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 

 

Werkgroep Traditie 

Nieuwheidense Asatru-beweging die 

gebruik maakt van natuursymboliek 

geïnspireerd op het Germaanse 

voorchristelijke erfgoed. 

Vormingsavonden, tijdschrift en 

jaarfeesten. 

E-mail: hoofdzetel@traditie.be 

www.traditie.be 

Stralende Zon 

(Dilbeek—Sint-Pieters-Leeuw—Leuven) 

Vereniging die mensen wil stimuleren 

actief bezig te zijn met hun lichamelijke 

en geestelijke gezondheid, en die ook 

echt in eigen handen te nemen. 

Lezingen, workshops en 

ervaringsactiviteiten.  

E-mail: info@stralendezon.org 

www.stralendezon.org  

Emovere 

(Leuven) 

Lichaamsgerichte technieken vol 

groeibevorderende mogelijkheden. 

Spirituele cursussen en workshops: 

emotioneel lichaamswerk, rebirthing, 

reiki, massage, lichttherapie, 

zweethutten,... 

E-mail: emovere@skynet.be 

www.emovere.be 

De Cirkel 

(Wijgmaal) 

Vanuit een natuurminnende filosofie 

trachten we onderwerpen aan te bieden 

die bewustzijnsverruimend kunnen 

werken: lezingen, workshops, 

zweethutten, festival 2012,... 

E-mail: decirkelvzw@yahoo.com 
www.decirkelvzw.be 

 

Zilveren Griffioen 

De activiteiten van de Sacred Well Open 

Circle zijn toegankelijk voor iedereen. 

Voorzie aangepaste kleding en schoenen 

voor buiten. Cake&Wine meebrengen is 

gebruikelijk maar niet verplicht. 

E-mail: Zilveren.Griffioen@tiscali.be 
Merlyn en Willow:  

0477/17 64 58 of 0475/23 21 20  



De PF informeert het grote pu-
bliek, de media, de politieke en 
religieuze overheden over paga-
nisme om zo misverstanden over 
alternatieve spiritualiteit uit de 
wereld te helpen.  

De doelstelling van PFI is iden-
tiek aan de doelstelling van de 
Pagan Federation in Engeland, 
maar het accent ligt meer op 
sociaal contact, onderlinge ont-
moeting en hulp dan op samen-
werking 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 orga-
nisatie die paganisten van ver-
schillende alternatieve spirituele 
paden vertegenwoordigt. Met 
meer dan 7000 leden is de Pagan 
Federation de grootste paganisti-
sche organisatie ter wereld. De 
meeste leden leven in het Vere-
nigd Koningrijk, maar sinds 1997 
worden steeds meer afdelingen 
overal ter wereld opgericht, die 
zijn ondergebracht in Pagan Fe-
deration International. De wer-
king van PFI staat los van PF, 
o n d e r  l e i d i n g  v a n  d e 
‘international coördinator’. Elk 
land heeft zijn eigen ‘national 
coordinator’.  

bieden om breder te kunnen 
handelen. 

Maar in de eerste plaats proberen 
we als een contactpunt te funge-
ren voor eerlijke zoekers van de 
Oude Weg, de dialoog tussen de 
verschillende heidense stromin-
gen onderling te promoten en de 
relaties met de meer bekende 
religies zoals bijv. het christen-
dom, de islam,… te verbeteren. 

Het lidmaatschap staat open voor 
iedereen die 18 jaar of ouder is, 
en die zich in de volgende levens-
houding herkent:  

Liefde en verwantschap met de 
natuur, eerbied voor de levens-

Wat is Pagan Federation International? 

PFI Belgium 

krachten en de cycli van leven en 
dood.  

Een positieve ethiek, die uitdruk-
king geeft aan de individuele 
verantwoordelijkheid om de ei-
gen ware natuur te leren kennen 
en deze in harmonie met de ge-
meenschap te ontwikkelen. Dit 
wordt vaak uitgedrukt met de 
woorden "Als het niemand 
schaadt, doe wat je wilt".  

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

Oproep 

Voor deze nieuwsbrief zijn we steeds op zoek naar artikels. Heb je een leuke activiteit meegemaakt, schrijf er dan een verslagje 

over. Wil je reclame maken voor een toekomstige activiteit, doe dat dan gerust! Hoe meer interactie tussen de leden onderling, 

hoe gezelliger het Vlaamse paganistische landschap wordt! 

Contact: 

Maya 

Tuyaertstraat 61 

2850 Boom 

e-mail: maya@paganfederation.org 


