
 

NIEUWSBRIEF UITGAVE 3 – SAMHAIN/HERFST 2008 
PFI NEDERLAND POSTBUS 473 3700 AL ZEIST - EMAIL: MORGANA@PAGANFEDERATION.ORG 

PFI NEDERLAND - CONTACT ADRES - LIDMAATSCHAP - VERLENGING 
 
NEWS NEWS NEWS!!! 
Don’t forget to sign up for the new PFI Forum!!  

 

 
 
It’s easy! 
Go to: http://www.paganfederation.org/forum/ 
And click 'Register’ 
Fill in your Profile and you are done! 
For more info contact the Forum Administrator: saddie@paganfederation.org 
 
See you there! 
 

 
PFI NEDERLAND - is de Nederlandse tak van de Stichting Pagan Federation International, die 
geaffilieerd is met de PF. In Nederland en heel Europa worden diverse evenementen 
georganiseerd. Voor verdere informatie - ook over lidmaatschap schrijf naar PFI Nederland, 



Postbus 473, 3700 AL ZEIST (S.v.p. postzegels bijsluiten) of morgana@paganfederation.org 
Voor info: www.nl.paganfederation.org 
 
Voor alle administratieve handelingen e-mail Morgana of schrijf naar PFI Nederland, Postbus 
473, 3700 AL Zeist. Ook voor verlengingen kun je in Nederland in euro’s betalen via een 
normale bankoverschrijving.  
Hier zijn de details. Je kunt je PFI lidmaatschap verlengen door: 
€ 35,00 (Optie 1: lidmaatschap plus tijdschrift "Pagan Dawn") of   
€ 13,00 (Optie 2: lidmaatschap zonder  tijdschrift "Pagan Dawn")  
over te maken naar rekeningnummer 84.47.26.494 PF International of t.n.v. L. ten Siethoff, 
Zeist.  
Voor joint leden zijn deze bedragen € 40,00 (optie 1) en € 18,00 (optie 2).  
Voor studenten en senioren (65+) geldt een reductie van 50%: € 6,00, joint membership: € 
9,00. Je kunt natuurlijk ook op de diverse evenementen contant betalen. Leden genieten 
korting op de conferenties en andere activiteiten.  
 
Bedankt,  
Morgana 
 
P.S. EVENEMENTEN HEBBEN EEN ANDER BANKREKENINGNUMMER!! 
 
PFI EVENTS - NEDERLAND 
 
Isaac & Phaedra Bonewits European Tour October 15-28, 2008

18-19 October Seminar Amsterdam, the Netherlands  
20-23 October The Atlantis Bookshop, London, UK  
25-26 October Residential weekend Schwerte, near Dortmund, Germany  
Information 18-19 October Seminar Amsterdam  
                 * Sat morn: Real Energy, Ritual Participation Skills  
                 * Sat aft: Modular Ritual Design 
 
                 * Sun morn: Ritual Critique Skills, Real Magic  
                 * Sun aft: Neopagan Polytheology, Open Chat  
Details of the seminar  
Saturday 18 October from 10:00 to 17:00  
Sunday 19 October from 11:00 to 17:00  
Location "De Roos", Amsterdam  
Maximum participants 30  
Costs for the 2-day seminar  

                                                                                    
PFI/ IODHADH members € 90 (payment before 30-09-08)  
Non-members ***                    € 110 (payment before 30-09-08)  

   
Final payments: before 30-09-08  
*** If you want to become a PFI member and enjoy the discount this is possible.  
Please contact Morgana for further details.  
For IODHADH membership please contact Torc for further details.  
Payments  
Account number:  63.16 27.332 (t.n.v. PFI, Den Haag)  
IBAN : NL36 FTSB  0631 6273 32  



BIC code: FTSBNL2R  
or Paypal: www.paganfederation.org/payments.htm  
Pay via the donation button and add EUR 2 for the costs to make sure we get the correct 
amount.  

Details on the transfer: "Workshop Amsterdam" full name, address  
   

Please send me an email for your reservation, with full name and address, so that we can send 
a definite confirmation of the reservation.  

We will inform everyone of latest details by email but also via the PFI forum  
www.paganfederation.org/forum 
 Looking forward to hearing from you and seeing you in Amsterdam!  
Bright Blessings,  
Morgana & Torc.  

morgana@paganfederation.org  
torc@rituelenopmaat.nl  
 

 
*WEEKEND WORKSHOP MET MARIAN GREEN*  
onderwerp: Rituele magie 
 
Zaterdag 28 Februari 09.30 uur tot Zondag 1 maart 2009 17.00 uur  
Locatie: Arnhem.  
Kosten:  
€ 150,00 voor leden van de Pagan Federation Int.  
€ 160,00 voor niet-leden van de PFI.  
 
Dit op basis van een 4-persoonskamer, 2 x geserveerde lunch, 1 x ontbijt en 1 x diner.  
Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 30,00 p.p.  
Toeslag voor een 2-persoonskamer is € 15,00 p.p.  
Dit moet ik wel zo snel mogelijk weten i.v.m beschikbaarheid van een beperkt aantal 1 en 2 
persoonskamers.  
 
Aanbetaling bij inschrijving € 50,00 plus eventueel de kosten van de 1 of 2-pers. kamer.  
Betalingen kunnen worden overgemaakt op rekening:  
60.60.20.578  
Ten name van Pagan Federation international te Den Haag.  
Onder vermelding van Workshop Marian Green 2009  
 
Bij buitenlandbetalingen:  
IBAN: NL59ABNA0606020578  
BIC: ABNANL2A    
Voor informatie en inschrijving: LadyBara@paganfederation.org
 

 
 
*PFI Parent & Youth Coordinator* 
FFI e-mail: dana@paganfederation.org  
 



*PFI Interfaith Coordinator*  
FFI e-mail: jana@paganfederation.org  
 
PF INTERNATIONAL – NEWS - EVENTS 
 
PF INTERNATIONAL EVENTS PAGE 
See www.paganfederation.org 
 
Zie voor juiste info the International Events Page op Pagan Plaza;  
www.paganplaza.paganfederation.org 
 

 
 
PFI AUSTRIA - www.at.paganfederation.org 
It is with great pleasure to announce the new PFI Austrian website.  
Our National Coordinators for PFI Austria will be Jeff & Vernon, who are already very active in 
the pagan/wiccan community in Austria. They will replacing Karen & Werner who have been 
the NC's for Austria for a number of years. Karen & Werner will still be active in Austria - 
many thanks to them for their help over the years. 
Jeff & Vernon can be contacted at jeff@paganfederation.org or vc@paganfederation.org 
 

 
 
PFI BELGIUM - www.be.paganfederation.org  
 

 
 
PFI GERMANY - www.de.paganfederation.org 
 
Za 25+zo 26 okt: Isaac & Phaedra Bonewits – European Tour.  
The workshop weekend in Schwerte (between Hagen and Dortmund) at the House Ebberg. The 
price for the weekend from 25. to 26. October incl. 1 night accomodation in shared rooms, full 
board and ritual on saturday evening will be:  
for PFI-Members: € 99 (or 109 for last minute bookings form 20.09. on)  
for Non-Members: € 119 (or 129 last minute)  
Payment 50% in advance to guarantee your booking, 50% latest 30.09.  
Reservations can be made by emailing me: caesaja@paganfederation.org  
You can find more details about the location, journey to destination, additional bookings for 
earlier arrival or later departure on this site: www.nfh-ebberg.de  
 
Don't miss this special opportunity and place your booking soon !!!!  
 
* Sat morn: Real Energy, Ritual Participation Skills  
* Sat aft: Modular Ritual Design, ADF Druid Ritual  
* Sat eve: ADF Druid Ritual  
* Sun morn: Ritual Critique Skills, Real Magic  
* Sun aft: Neopagan Polytheology, Open Chat 

 
   
PFI MEXICO - www.mx.paganfederation.org 



Our National Coordinator will be Tarwe, who is already very active in the pagan/wiccan 
community in Mexico. Please take a look at. Tarwe can be contacted at 
tarwe@paganfederation.org 
 

 
 
PFI POLAND - www.pl.paganfederation.org 
PFI POLAND PUB MOOTS: 
1. Poznan Pagan moots 
I'd like to invite you to Pagan Moots which take place every last Friday of the month at 6.00 
p.m. Moots are mostly social occasions. They are organized so that people could meet, 
exchange opinions and have a good time with people who have similar views. People  
professionally interested in Paganism (journalists, researchers) and people under 18 are not 
welcome. Interested people are requested to contact at rawimir@paganfederation.org, I will 
let you know where the meeting takes place. 
 
2. Szczecin pub moot 
The moots are social occasions and are aimed to bring people together in Paganism as well as 
exchanging views and experiences. The meetings will take place on the third Friday of the 
month, we meet at 6 p.m. Interested people can contact me at: anna2604@o2.pl. I will let you 
know where the moot takes place. 
 
3. Warsaw pub moots 
Pagan Moots take place in Warsaw every last Thursday of the month at 8 p.m. These are social 
meeting, open to everyone interested in Paganism. People interested in Paganism 
professionally (researchers, journalists) and people under 18 are not welcome to the meetings. 
Interested people are requested to contact me at enenna@o2.pl. I will let you know where the 
meeting takes place. 
 
B*B, Rawimir 
 

 
 
PFI PORTUGAL - www.pt.paganfederation.org 
Isobel onze nationale coördinator in Portugal is heel erg actief in Portugal. Zij organiseert 
regelmatig conferenties en lezingen.  
 
 
OVERIGE EVENTS - NEDERLAND 

Alruin’s Mandragora Shop - Sinds 10 jaar geven we een aantal malen per jaar workshops op 
basis van non-profit. Deze vinden allemaal plaats in Noord-Holland. Het beoogde doel is de 
verspreiding van gedegen, onderbouwde kennis over Magie, met uiteenlopende onderwerpen en 
stromingen. De workshops zijn uiterst informatief, maar ook leuk om te doen. Voor meer info 
email: mandragorashop@hotmail.com Website: www.mandragora.nl 
 

 
Amsterdam Seed Group - Op het OBOD Druïdenpad gebruiken we de analogie van Seed 
Groups en Groves om onze connectie met de natuur aan te duiden. Het idee is dat wanneer 2 
of meer leden van deze orde besluiten elkaar regelmatig te gaan ontmoeten - hetzij voor 
festivals, studie, hetzij bij andere gelegenheden; zij zichzelf een Seed Group noemen. Wij 



organiseren bijeenkomsten voor leden en oprecht geïnteresseerden en zijn tevens beschikbaar 
als contactpunt i.v.m. het Druïdenpad. Info: secretariaat@amsterdamseedgroup.nl, tel.: 020 
682 5405. Website: www.amsterdamseedgroup.nl 
Agenda 2008: 
Za 20 sep: Alban Elfed 
Za 01 nov: Samhuinn 
Za 20 dec: Alban Arthan 
 
 
Anders Håkansson - Healing arts/Shiatsu; Nieuwe Keizersgracht 58, Amsterdam. Info: tel. 
023 526 4071 of andersh@xs4all.nl. Website: www.andershakansson.com of 
www.denieuwekeizer.com 

 
Angelo - Annelies Hoornik’s site voor Alternatieve Geneeswijzen, Reiki, IET en Engelen. 
Annelies geeft workshops en cursussen en heeft een praktijk aan huis. Cursussen en 
workshops kunnen ook direct via de website geboekt worden. Een cursus op locatie in 
Nederland of België kan ook. Info e-mail: annelies@engelencursus.nl of tel.: 010 2840619. 
Website: www.angelo.nu en www.engelencursus.nl 
 
 
Atelier de Lachende Maan in Edens (iens) Fryslân, organiseert diverse activiteiten gelieerd 
aan spiritualiteit en creativiteit. Losse workshops, spirituele themamiddagen en vaste 
cursusprogramma’s worden aangeboden, soms in samenwerking met anderen maar meestal 
door Helena B. de Boer, Beeldenkunstenaar docent, schrijver en tekenaar. Helena is actief en 
passief geïnteresseerd in de westerse mysterie tradities. Meer info website: 
www.delachendemaan.info 
Agenda 2008: 
Za 11 okt: Schilder je eigen portret. 
Ma 27 okt: Thema-avond Tarot 
Za 08 nov: Workshop Intuïtief schilderen met behulp van het Orakel. 
Ma 10 nov: The Wheel of the Year 
 
 
Auris - Geven diverse workshops en lezingen: o.a. werken met Oorkaarsen en Lymfedrainage, 
en het maken van Djembe's en trommels. Meer info tel.: 030 6962514 of website: 
www.drumcircle.nl. 
Agenda 2008: 
Zo 26 okt: Sjamanentrommel drumcircle en dreamtimeconcert 
Za 08 nov: Quill ws Native decoration 
Za 23+30 nov: Bouw je eigen Pow wow drum 
Zo 30 nov+07 dec: Bouw je eigen Sjamanentrommel of Djembé 
Za 20 dec: Ws Native American Flute les 
Zo 21 dec: Sjamanentrommel drumcircle en dreamtimeconcert 
 

 
Benjamin Lit - Aan het hoofd van 2B Coaching en Guidance staat Benjamin Lit, met 
inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in het trainen van mensen in zijn bagage. Zelf afkomstig 
uit het managementkader, heeft hij aan den lijve ondervonden wat een burn-out met een mens 



kan doen. Persoonlijke ontwikkeling, waaronder het volgen van diverse rationele én spirituele 
trainingen, hielpen hem om weer in het productieve arbeidsleven te stappen. Ervaringen die hij 
onder meer opdeed in een boeddhistisch klooster en bij sjamanen gaven hem tenslotte de 
inspiratie en de tools die hij nu gebruikt om ook anderen te helpen een burn-out te lijf te gaan 
en waar mogelijk te voorkomen. Dat ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid met succes 
kunnen werken is al vele malen aangetoond. Info website: www.2bcoaching.info 
 

 
Big Heart - De Stichting Big Heart is een organisatie die het mogelijk maakt dat Carl Big Heart 
in Nederland zijn werk kan uitdragen. Het gaat om het uitdragen van kennis die een brug kan 
slaan tussen mensen en de aarde. Hiervoor maakt de stichting ook gebruik van een mobiel 
tentenkamp (yurts en tipi's) waarin diverse activiteiten zoals voordrachten en ceremonieën 
plaats kunnen vinden. De stichting organiseert twee maal per jaar de activiteiten rondom de 
bezoeken van Carl Big Heart aan Nederland. Info Tessa Bonnema tel.: 0528 321432. Website: 
www.bigheart.nl 
Agenda 2008: 
Za 04+zo 05 okt: Open Zweethutceremonies (in de buurt van Mechelen).  
Vr 10 okt: Zweethut voor jongeren “Antropia ” (landgoed de Reehorst) 
Za 11+zo 12 okt: Open Zweethutceremonies “Antropia ” (landgoed de Reehorst)  
Za 18+zo 19 okt: Open Zweethutceremonies “Antropia ” (landgoed de Reehorst)  
 

 
Buro voor Tarot - Geeft cursussen en workshops op het gebied van Tarot. Voor meer info 
website: www.burovoortarot.nl 
 

 
Chakana  - Het doel van Chakana is om bij te dragen aan het verbeteren van de 
overlevingsmethoden van de hooglandindianen in het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte. 
Sleutelwoorden zijn directe armoedebestrijding en markttoegang, waarbij de cultuur en 
initiatieven van de dorpelingen om tot duurzame (rurale, agrarische) ontwikkeling te komen 
voorop staan. Boliviaanse en Nederlandse professionals werken nauw samen. Naast de 
praktische ontwikkelingsactiviteiten is Chakana een kenniscentrum voor wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de hooglandindianen. Op de website kunt u kennis maken met 
Chakana. We bieden u daarbij verschillende manieren aan om een steentje bij te dragen. 
Website: www.chakana.nl 
 

 
Celtic Inspiration -Centrum voor groene spiritualiteit; Mario en Nathascha geven diverse 
workshops en cursussen en hebben een on-line shop waar zij tot doel gesteld hebben om 
producten en diensten aan te bieden die voldoen aan de behoeften van de bewust levende 
mens in deze tijd. Hierbij staan respect en liefde voor Natuur, Mens en Dier voorop. Info: 
info@celtic-inspiration.com of tel.: 06543 56013. Website: www.celtic-inspiration.com 
Agenda 2008/2009: 
Samhain Avalon pilgrimage - Vier het Keltische nieuwjaar in Glastonbury UK 
Van 30 okt-03 nov 2008 voeren we je mee op een mystieke reis naar Glastonbury, het 
hartchakra van Moeder Aarde, om er het Keltische nieuwjaar "Samhain" te vieren. Dit einde 
van het zonnejaar kijken we terug op alle gaven en oogst die je hebt ontvangen en maken we 
ons klaar voor de hergeboorte in het komende zonnejaar. 
Imbolc Drum Reis naar Avalon Songline drumming 



Van do 05 t/m ma 09 feb 2009 in Glastonbury, UK, incl. deelname aan weekend ws 
"Drumming the dragonlines" door Jana Runnalls. Een drum reis naar Avalon houdt in dat de 
reis in het teken staat van de helende kracht van de (sjamanen)drum en geluid, de 
transformerende kracht van adem en zang en de creatieve, inspirerende kracht die je vindt 
door het jezelf verbinden met het eeuwenoude heilige landschap van Avalon.  
 

 
Centrum Athanor - omvat 3 hectare in het prachtige coulisselandschap van de Achterhoek. 
Het centrum is - voortbordurend op de geomantische eigenschappen van de plek - door ons 
thematisch ingericht met de intentie om de verbinding van elk individu met het grote geheel 
tastbaar en voelbaar te maken. De natuur fungeert daarbij niet alleen als rustbrenger maar 
vooral als bron van inspiratie. Fascinerend is zeker ook ons labyrinth, dat naar oud Europees 
voorbeeld zevenvoudig is opgebouwd. Het meest markant is echter zonder twijfel onze 
manshoge steencirkel, die op de huidige zonne-, maan- en enkele sterrenstanden is 
georiënteerd. Hierdoor is een krachtplek ontstaan waar het eeuwige en het tijdelijke elkaar 
raken. En waar u als mens door geraakt kunt worden. Website: www.centrumathanor.nl 
Agenda 2008/2009: 
Vr 17-zo 19 okt: Vacare-weekend 
Vr 31 okt-02 nov: Vrij Zijn 
Za 15+zo 16 nov: Healing the Sacred Chakra - voor vrouwen 
Za 20+zo 21 dec: Midwinter Special 
Za 14+zo 15 feb: Healing the Sacred Chakra - voor vrouwen 
Vr 22 mei: Helend zien 
Za 23 mei: Labyrinth masterclass 
Vr 05-zo 07 jun: Een kleed voor je ziel 
Vr 12-zo 14 jun: Astrologie & meditatie 
 
 
Children of the Circle - De plek waar ruimte is voor tradities uit vele richtingen, respect voor 
alles om ons heen, voor elkaar en voor jezelf, is voor ons vanzelfsprekend. Deze groep viert een 
aantal jaarfeesten samen op een mooie locatie in Limburg. Ook zijn er weekend-workshops 
"Drum making". Info: benjamin2bears@zonnet.nl 
Agenda 2008:  
Za 01+zo 02 nov: Samhain (Halloween-Allerzielen) 
Za 20+zo 21 dec: Yule (Winterzonnewende) 
  

 
Circe - Joke en Ko Lankester geven Wicca Workshops, een schriftelijke cursus 'Het vieren van 
de Jaarfeesten' en een cursus 'Het vieren van de Maanfeesten'. Ook verkopen ze on-line hun 
boeken en Wicca-benodigdheden. Website: www.circewicca.nl 
Agenda 2008/2009: 
Zo 07 sep: Workshop Kaarsenmagie/ochtend 
Zo 07 sep: Workshop Wierook/middag 
Zo 07 dec: Workshop Talisman 
Zo 08 feb: Workshop Egyptisch Orakel 
 

 
Coven Ni d’Jenatche – start mer een nieuwe opleidingshgroep volgens de Alexandrijnse 
Traditie in de Aarschotse bossen. Gespreid over 20 lessen willen we jullie begeleiden door, en 



informeren over, de magische wereld van de Moderne Hekserij, waarin de Natuur onze 
voornaamste leerschool is. Eén ieder met hart hart op de juiste plaats is welkom!  
Tevens organiseren wij deze cursus ook schriftelijk, waarbij je een persoonlijke begeleider 
krijgt. Na 1 jaar opleiding kan je beslissen om toe te treden tot onze coven, of om als Solitaire 
Heks aan de slag te gaan. Start: begin februari 2008. Contact en info: tamarix@telenet.be 
tel.: 0477/305700  
Agenda 2008: 
Za 20 sep: Mabon - open sabat 
 

 
The Druid Network Nederland -The Druid Network is geen Orde. Haar doel is om te fungeren 
als een tastbare expressie van het wijdverspreide web dat de snel groeiende internationale 
gemeenschap vormt van diegenen die Het Druïdenpad bewandelen en diegenen die 
geïnteresseerd zijn in deze rijke en diepgewortelde traditie. Info: dutch@druidnetwork.org 
Website: http://druidnetwork.org/nl 
 
 
Eadhadh - Orde van de Esp. Druïdische Orde die diverse workshops, lezingen, studie 
(jaargang van 12 zondagmiddagen), … organiseert. Er wordt gewerkt met de transformerende 
en bekrachtigende energie van Eadhadh (spreek uit: ea, de esp uit het Keltische Bomenorakel). 
Info: info@eadhadh.nl tel.: 020 682 5405. Website: www.eadhadh.nl  
 

 
Erunáme, Centrum voor natuurlijke heling. Daniëlle Pasma, van Erunáme is klassiek 
homeopaat, natuurgeneeskundige, therapeut en levenscoach. Zij werkt met de natuur als 
voornaamste medicijn om mensen weer in hun heelheid te brengen. Bij Erunáme kun je 
terecht voor behandeling van fysieke, emotionele en mentale klachten en voor vragen over 
werk of privé, over zingeving of relaties. Tevens geeft Erunáme opleidingen en workshops op 
het gebied van natuurreligie (zoals hekserij, druïdisme, sjamanisme) en natuurbeleving. De 
verbinding met de natuur staat, in haar leven en in haar werk centraal. De ervaring bij zichzelf 
en anderen is, dat als je weer opnieuw die verbinding vanuit je hart aangaat, je een completer 
mens wordt en meer vanuit je kern kunt leven. De keuzes die het leven je aanbiedt, kun je dan 
meer vanuit je hart en je eigen natuur maken. Kijk voor de jaaropleiding Wilde Wijze 
Vrouw/Man, of workshops zoals Vrouwenkracht, Keltisch bomenorakel, Krachtdier etc. op 
website: www.eruname.nl. Erunáme, Centrum voor natuurlijke heling, Kogendijk 33a, 1862 
XB Bergen, 072 5813 222 of info@eruname.nl. 
Agenda 2008: 
Vr 10 okt: Avondworkshop Maak je eigen wierook  
Zo 12 okt: Openbare Volle maanviering, Bloedmaan 
Zo 19 okt: Erunáme staat op de onkruidbeurs in Alkmaar 
Za 25 okt: Workshop Natuurlijk genezen 
Vr 12 dec: Openbare Volle maanviering, Lange nachtmaan 
 

 
Esoterisch centrum - Centrum voor spirituele ontwikkeling, bewustwording en healing. Er 
worden diversen workshops, cursussen en opleidingen gegeven op allerlei spiritueel gebied. 
Info email: esoterischcentrum@wanadoo.nl of tel.: 076 5264 002 en 06 2240 8079. Website: 
www.esoterischcentrum.com. 
 



 
Franz Kalab - Organiseert samen met Olga Langemeijer, systemische opstellingen en 
familieopstellingen in het kloppend hart van Amsterdam. Een ieder is onlosmakelijk verbonden 
met een familie. Deze band beïnvloedt het leven van elk mens. Soms tegen wil en dank, soms 
zonder te weten en te willen. In het ‘plaatje’ van een familieopstelling kan het vaak verborgen 
krachtveld van de familieziel, licht én donker, duidelijk worden. Info: Franz Kalab, tel.: 020 
4281127 of e-mail franz@kalab.nl en o.langemeijer@planet.nl 
Website: www.kalab.nl 
 

 
Fraxina - Elk jaar in februari en september start Fraxina een nieuwe serie van acht workshops 
genaamd Groene hekserij. Hierin wordt de basis van de hekserij geleerd met o.a. cirkelwerk, 
visualisaties, creativiteit, ritueeltjes en oefeningen. Voor wie wat dieper op de materie wil 
ingaan, zijn er thuisopdrachten. Zie website voor meer info: www.fraxina.nl, of mail: 
fraxina@gmail.com. 
 

 
Gaia Anca - organiseert een breed scala aan activiteiten voor iedereen die op zoek is naar 
spirituele verdieping. Gaia Anca bestaat uit Anke (Auriane) en Caroline. Ze hebben elkaar 
leren kennen op de cursus Magie en Mystiek die Anke gaf in Centrum Djoj te Rotterdam. Het 
klikte vrijwel meteen tussen deze twee gezellige dames. Toen ze allebei bij dezelfde rituelen-
groep terechtkwamen leerden ze elkaar nog beter kennen en verdiepte de vriendschap zich. 
Anke en Caroline hebben vele eigenschappen en inzichten gemeen waaronder: spiritualiteit, 
plezier in het leven, plezier in de Magie van het leven, een positieve instelling, de passie voor 
het overbrengen van kennis, humor, leergierigheid, en interactie met de roepen waar zij ook 
weer van leren. Hoewel ze zich graag in hogere sferen begeven, blijven ze wel met beide benen 
op moeder aarde. Ze hebben de keuze gemaakt om samen verder te gaan in het geven van 
cursussen, workshops, vollemaanrituelen en seizoensfeesten. Het overbrengen en delen van 
kennis (en tegelijkertijd zelf ook blijven leren) is voor beiden een onderdeel van het leven. 
Website: www.gaia-anca.nl 
Zo 28 sep: start de nieuwe cursus “Het pad van de Godin” 
Za 11 okt: Het 2e grootste indoor sjamanistisch festival. 
 

 
Geromino - Organiseert al ruim tien jaar in het Zeister Panbos tochten langs bomen. Mensen 
lopen tijdens een tocht geen kilometers, maar staan juist veel stil. Stil staan bij een boom helpt 
ons om er contact mee te krijgen. Als wij mensen stil staan krijgen wij wortels. Na bij een 
aantal bomen te hebben stilgestaan, ontwikkelt zich een referentiekader en zul je ontdekken 
dat elke boom en elke boomsoort een heel eigen uitwerking heeft op ons mensen. Website: 
www.bostochten.nl 
 

 

De Groene Godin – Serotia is een kruidenhex, en houdt zich voornamelijk bezig met 
praktische hekserij. Zij organiseert door het jaar heen een aantal losse workshops op het 
gebied van kruiden, hekserij, magie en Reiki. Verder heeft ze  een praktijk voor div. 
ontspanningsmassages, Reiki-behandelingen en consulten kruidengeneeskunde. Voor meer 
info e-mail: heks@serotia.nl. 
 



 
Historisch Openluchtmuseum Eindhoven - Organiseren diverse dagen en workshops 
rondom de prehistorie. Info tel.: 040 2522281 Website: www.historisch-openluchtmuseum-
eindhoven.nl 
 
 
Iodhadh - Amsterdams bedrijf van Torc, P.A.C. Bloos dat vanuit Druïdische invalshoek werkt 
en uit de volgende onderdelen bestaat: 
-Rituelen Op Maat is een onderdeel waarbij mensen persoonlijke rituelen, ter gelegenheid en 
ondersteuning van diverse bijzondere gebeurtenissen, in hun leven kunnen aanvragen en 
samenstellen, waaronder ook uitvaarten.  
-Druïdenpraktijk De Nemeton: Oghamcursus, Druïdische jaartraining  
-Iodhadh Begeleiding: individuele coaching.  
Iodhadh, Opheusdenhof 122, 1106 TX Amsterdam Zuidoost, tel.: 020 682 5405, 
info@rituelenopmaat.nl. Website: www.rituelenopmaat.nl 
 

 
Jonathan, centrum voor rituelen - Jonathan biedt persoonlijke rituelen bij allerlei grote en 
kleine veranderingen in een mensenleven, zoals geboorte, volwassen worden, het aangaan of 
verbreken van een relatie, verhuizing enzovoorts. Ritueel-begeleiding kan ook ingezet worden 
om een bepaalde vraag te verduidelijken of om iets te verwerken. Jonathan biedt 
ondersteuning bij inhoud en uitvoering van een uitvaart en andere vieringen rondom het 
sterven. Tevens organiseert Jonathan ceremonies (o.a. vollemaan-vieringen) in de natuur die 
de cyclus van het jaar volgen. Meer info website: www.jonathanritueel.nl 
Agenda 2008: 
Vr 31 okt: Ceremonie op Samhain (ook wel Halloween genoemd)
Do 27 of vr 28 nov: Nieuwemaanviering
Za 27 dec: Midwinter-nieuwe-maanviering 
 

 
Livin’Art - Activiteiten Joyce Hellendoorn.  Zij geeft diverse workshops en lezingen. Voor info 
tel.: 06 5559 7368. Website: www.livinart.nl 
Za 04 okt: Ariadne, “De Kunst van Vrouw-Zijn” 
Di 14 okt: Moondance door Joyce Hellendoorn  
Za 18+zo 19 okt: Livin'Loud door Joyce Hellendoorn 
Zo 14 dec: Oceandrumworkshop door Joyce Hellendoorn 
 

 
Locus Magi – vernieuwd!  
Sinds een aantal weken is de website van het Heidens Genootschap Locus Magi geheel 
vernieuwd. Voorlopig hebben wij gekozen voor de vorm van een forum. Nog een paganistisch, 
hekserig, heidens forum?? Ja waarom niet!  
De bedoeling is dat onder de vlag van Locus Magi, mensen die een interesse delen op het 
gebied van het occulte, voor-christelijke religies, esoterische filosofie, divinatie, mythologie, 
folklore, symbolisme, natuurgerichte spiritualiteit en magie, hun ei kwijt kunnen. Dat ei moet 
dan wel een vrijzinnige, intelligente en interessante inhoud hebben, en humor is  
essentieel. Onder het motto: Beware of Gods, who cannot laugh. En zonder  
taalfouten, het liefst, en met een gezond wantrouwen tegen dogma’s van welke orde dan ook. 
Ook andersdenkenden zijn van harte welkom, als ze denken te voldoen aan de laatste 



voorwaarden. 
Verder willen wij ook een levendig forum creëren waarbij we een fikse woordenstrijd en 
knuppels in hoenderhokken, olie op het vuur, het onderuit halen van schijnzekerheden juist 
willen aanmoedigen onder de Crowliaanse strijdkreet: Doe wat je wilt! 
Mensen met vrije geesten en scherpe pennen zijn dus extra van harte uitgenodigd, een goede 
rel is tenslotte nooit weg!  
Dit betekent ook, dat we een onderwerpkeuze hebben die anders is en mogelijk extremer dan 
op de gebruikelijke fora. Locus Magi is dus ook Sex, Drugs en R&R, chaosmagie, extase, 
entheogenen en de wilde kant van het leven in het algemeen. Locus Magi vindt namelijk dat 
hedonisme en overdaad uitstekend samengaan met een diepe innerlijke spiritualiteit, tenslotte 
hebben we hier te maken met een vruchtbaarheidsreligie. 
Het doel is van het forum: 
Vrolijkheid - Gezonde ergernis – Frustratieuitlaatklep - Het doorgeven van kennis - Gloedvolle 
discussies - Het onderuithalen van dogma’s - Paganistische zelfrelativatie - Het ontmoeten van 
gelijkgestemden en/of juist het ontmoeten van mensen die er juist heel anders over denken - 
Het ondernemen van allerlei activiteiten. 
Zijn er dan dingen die niet mogen: 
Slechts één ding: bedreigingen met fysiek geweld zijn niet toegestaan, magische bedreigingen 
juist weer wel;-). Sommige mensen zien er tenslotte veel beter uit als een kikker, dan als een 
prins! 
Kom er snel bij en wordt lid! www.locusmagi.nl ! 
Locus Magi;  Renate van Roij en Gonnie van Elteren 
 

 

 
 
Ludy Hoogeveen – is psychologisch astrologe, therapeute en docente en werkt met 
verschillende astrologische en therapeutische vormen. Ook geeft de diverse cursussen en 
workshops op dit gebied. Voor meer info: www.ludyhoogeveen.nl. 
 

 
Ma-an Fryslân - stelt zich tot doel om activiteiten te organiseren waarbij Heksen & Paganisten 
in contact kunnen komen met hun eigen-kracht en zich van daaruit kunnen ontplooien naar 
hun eigen-aard en eigen-wijsheid. We hebben meer vermogens in onszelf dan we vaak denken; 
ontplooiing begint bij het besef dat de mens in potentie alles in zich draagt wat hij in de wereld 
wil worden. Postadres: MA-AN Fryslân Paganistisch Instituut, Postbus 441, 8440 AK 
Heerenveen. Tel.: 0513 648 960 (op werkdagen/ kantooruren). E-mail: ma-an.frl@wxs.nl 



Website: www.ma-an.nl 
Iedere Nieuwe Maan start een schriftelijke cursus Maanfeest vieren Deze cursus is een zeer 
brede basis voor het (leren) vieren van Esbats en bestaat uit 15 lessen. Door je voor de volle 
100% te geven aan deze Maanfeest lessen zal het voor jezelf duidelijk worden, dat werken met 
de maan, aan jezelf én voor jezelf, een proces is waar je veel plezier aan kan beleven en wat 
iedere dag speelt. 
 

 

De Meiboom kruiden - Sonja is een kruidenvrouw. Vanuit haar achtergrond als natuurmens 
en verbondenheid met krachten uit  spirituele werelden, heeft Sonja een oorspronkelijke 
techniek gevonden om mensen te helpen met gezondheidsklachten op allerlei gebied.   
Via een uitgebreid consult maken we een reis en vinden daar de kruiden bij die persoonlijk op 
de mens worden afgestemd. De toegepaste kruiden zijn van biologische oorsprong.  
Voor informatie zie haar website: www.demeiboom-kruid.nl 

 
Mirror Centre - is een ontspanning- en communicatie centrum met een nieuw concept, voor 
mensen die meer willen in het leven. Het Mirror Centre is een uniek uitgaanscentrum waar je 
onder één dak sport, lounge, muziek, dans, kunst, body & spirit activiteiten vindt in een 
omgeving waar sfeer, liefde, rust en harmonie heerst. Website: www.mirrorcentre.nl 
 

 
Nehalennia Consult - De praktijk begeleidt mensen bij hun professionele en persoonlijke 
ontwikkeling, vanuit haar maatschappelijke missie. Daarnaast adviseert en begeleidt 
Nehalennia Consult organisaties die de persoonlijke en groepseffectiviteit van hun 
medewerkers willen versterken. De praktijk werkt daarbij volgens een heldere visie en aanpak: 
RUIMTE IN HELDERHEID. Naast begeleiding op maat beschikt Nehalennia Consult over een 
aanbod van workshops en retraites op het gebied van bewustzijnsontwikkeling en  
–training. Ook tijdens deze workshops gebruiken we technieken die zowel de cognitieve als de 
diepere bewustzijnslagen bereiken, zoals groepsgesprekken, visualisaties, lichaamswerk, 
meditatieve en ervaringsgerichte oefeningen, met respect voor de grenzen van de deelnemer. 
Website: www.nehalenniaconsult.nl 
 

 
Open Mind - Kennismaken met krachtplaatsen en leylijnen. Website: 
www.geocities.com/open_mind_be 
 

 
Orde van Barden, Ovaten en Druïden; OBOD - Het introductiepakket van de OBOD kan 
worden besteld (in het Nederlands) door overmaking van € 18,00 op rekeningnr. 5734 33 046 
t.n.v. Buro van Tarot te Rijen of voor Belgische rekeninghouders op: Bankrekening 005-439 
4703-13 t.n.v. Jurre Yntema, Postbus 142, nl-5120 AC Rijen. Met vermelding van je naam en 
adres. Het introductiepakket bevat de eerste twee lessen en informatie over de OBOD, en op 
basis van deze informatie kun je beslissen of je de hele cursus wilt ontvangen. Meer info tel.: 
0161 22 44 11/0161 22 44 44. Website: www.druiden.info 
 

 
Peter den Haring - is gespecialiseerd in het astrale 'worldwideweb', (paranormale) 



overgevoeligheid, schizofrenie, stemmenhoorders en contact met overledenen en vind dat ik 
daar vrij vernieuwend mee bezig ben. Wetenschap en mystiek naderen elkaar m.i. steeds 
dichter. Website: www.peterdenharing.nl 
 

 
Het Rad - organiseert ieder jaar een aantal activiteiten, waaronder jaarfeesten, doe-dagen en 
een midzomerweekend. Deze activiteiten zijn zowel bedoeld als een ontmoetingsmogelijkheid 
voor mensen die met de Noordse Traditie bezig zijn, als een kennismakingsmogelijkheid voor 
hen die in de Noordse Traditie geïnteresseerd zijn. Meer info: Het Rad, Postbus 431, 3300 AK 
Dordrecht. Email: info@hetrad.nl Website: www.hetrad.nl 
Nehellenia’s Hof - een virtueel hof voor aanhangers van het Germaans heidendom; asatru, 
noordse traditie, vanatru of wat voor duidelijke of vage kreten men ook wil gebruiken. Site: 
www.hetrad.nl/forum 
Agenda 2008: 
Vr 24-zo 26 okt: Runenworkshop met Freya Aswynn. Plaats: Dordrecht  
Tijd: vrijdagavond 19.00-21.30, zaterdag 10.00-17.30 en zondag 10.00-17.00. Kosten: € 120 
(incl. thee en koffie en lunch zaterdag en zondag)  
Freya Aswynn zal het duiden van runen, runen en magie, en runen en genezen op haar eigen 
wijze belichten. De voertaal van de workshop zal engels zijn en enige basis kennis van de 
runen wordt gevraagd. Basis kennis als in bekend zijn met de namen van de runen, hun 
letterwaarde en een paar trefwoorden qua betekenis. Een aanrader hiervoor is het boek ‘Power 
en Principles of the Runes’ van Freya Aswynn en ‘24 Runen’ van Frigga Asraaf.  
 

 
Spiritueel centrum Lichtfontein in Assen. Er worden jaarlijks diverse cursussen, lezingen, 
opleidingen, themadagen en workshops gegeven. Tevens is er de shop voor spirituele artikelen, 
edelstenen, aromatherapie, meditatiekussens etc. Inlichtingen en opgave, tenzij anders 
vermeld, bij Lichtfontein: tel.: 0592 353657 of info@lichtfontein.nl  
Website: www.lichtfontein.nl 
Agenda 2008: 
CHAKRAYOGA 
Dinsdagmorgen: 
9.00 uur tot 10.30 uur 
10.30 uur tot 12.00 uur 
Dorpshuis De Schakel, De Wouden 236, 9405 HW Assen  
Opgave: tel. 0592 - 39 81 26 
Dinsdagavond: 
19.00 uur tot 20.30 uur 
20.45 uur tot 22.15 uur 
Woensdagmorgen: 
10.30 uur tot 12.00 uur 
Woensdagavond: 
19.00 uur tot 20.30 uur 
20.45 uur tot 22.15 uur 
Donderdagdagmorgen: 
10.30 uur tot 12.00 uur 
Donderdagavond: 
19.00 uur tot 20.30 uur 
20.45 uur tot 22.15 uur 
Kosten: € 100,00 per 10 lessen 



DYNAMISCHE YOGA 
Woensdagdagmorgen: 9.00 uur tot 10.30 uur 
Donderdagdagmorgen: 9.00 uur tot 10.30 uur 
Kosten: € 100,00 per 10 lessen

Let op: Bij het volgen van meerdere cursussen tegelijkertijd worden de lessen per stuk 
goedkoper. Informeer naar de voorwaarden!

J a a r t r a i n i n g e n / w o r k s h o p s .  
 
CHAKRAMASSAGE  
Data: 26 september, 31 oktober, 28 november, 17 december, 23 januari, 27 februari, 27 
maart, 17 april. 
Tijd: 19.30 tot 22.30 uur. 
Kosten: € 250,00 inclusief 7 chakra-massage oliën, thee en lesmap. 
 
JAARTRAINING REIS DOOR DE CHAKRA'S  
Data: negen zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur: 27 september, 11 oktober, 8 november, 13 
december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 9 mei.* 
Data: 9 zondagen van 10.00 tot 17.00 uur: 28 september, 12 oktober, 9 november, 14 
december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei.*  
Kosten: € 675,00 inclusief koffie, thee en uitgebreide lunch. 
Opgave vooraf na aanmeldingsgesprek. 
 
TAROTCURSUS 
Zeven maandagavonden van 19.30 uur tot 22.30 uur. 
Data: 29 september, 3 november, 1 december, 19 januari, 23 februari, 23 maart, 11 mei*. 
Kosten: € 175,00 inclusief thee en lesmap. 
 
ENERGETISCHE CHAKRA HEALING  
Data: 3 oktober, 14 november, 5 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 24 april. 
Kosten: € 250,00 inclusief thee en lesmap. 
 
EDELSTENEN EN DE CHAKRA'S  
Maandagavond, eens per maand. 
Data: 6 oktober, 17 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 16 maart, 20 april*. 
Tijd: 19.30 uur tot 22.30 uur. 
Kosten: € 175,00 inclusief thee en lesmap. 
 
WORKSHOP OORKAARSTHERAPIE 
Zaterdag 29 november. 
Tijd: van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Kosten: € 50,00 inclusief een set oorkaarsen en lesmap. 
 
MANIFESTATIE-WEEKEIND WORKSHOP: "Van wens naar werkelijkheid"  
Data: 20 en 21 december  
Tijd: Vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur. Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Kosten: € 250,00 inclusief koffie en thee, drankjes en snacks, lunch en lesmap en follow-up 
Skype conferenties. 
 



 
Stichting Aarde-werk - is werkzaam op het snijvlak van duurzaamheid, spiritualiteit en 
natuurbeleving. Het doel is gestalte geven aan een gezonde, leefbare en duurzame samenleving 
en zo een bijdrage te leveren aan het behoud van de natuurlijke soortenrijkdom op aarde ten 
behoeve van de toekomstige generaties. De stichting organiseert workshops, cursussen, 
lezingen en interculturele maaltijden waarbij de duurzame relatie tussen mens en natuur 
centraal staat. Website: www.stichting.aarde-werk.nl 
 

 
Temple of Starlight - Een magische school in de traditie van de Golden Dawn. De school 
wordt geleid door Ina Cüsters-van Bergen. Ina geeft maandelijks rituele en magische training. 
Ze verwerkt de inhoud van deze lessen in de vijfjarige correspondentiecursus die opleidt tot de 
eerste graad van de school.  De structuur van de training van de school is opgebouwd op de 
kabbalistische levensboom. Tijdens de lessen wordt gewerkt met de mythologie en de magie 
van een breed scala aan paganistische tradities. Het Contact achter de school is Egyptisch. Ina 
organiseert tevens workshops en lezingen. Email: info@templeofstarlight.eu. Website: 
www.templeofstarlight.eu 
Agenda 2008: 
Di 04 nov: De weg naar de oude mysteriën 
Vr 14 t/m zo 16 nov: The Atlantis Rings, Residentiële weekend workshop 
 

 
De Vijf Elementen - Ritueelbegeleiding bij uitvaart. Joke van der Ham kan je helpen een 
persoonlijk uitvaartritueel samen te stellen rondom een symbool dat voor de overledene staat. 
Ze kan ook bemiddelen als je een wicca-priesteres zoekt als voorganger. Info tel.: 06 1127 
8025. E-mail: Info@de-vijf-elementen.nl. Website: www.de-vijf-elementen.nl 
 

 
Vrouw Holda - biedt je een plek waar je op een inspirerende, aardse wijze kunt werken aan je 
eigen spirituele ontwikkeling. Renée Smits geeft workshops en cursussen die zijn bedoeld om 
je aan het denken te zetten over je eigen groei, zoals runen maken, pendelen, maan-cirkels en 
vrouwenmagie. Voor meer informatie: info@vrouwholda.nl of tel.: 040 2566793. Website: 
www.vrouwholda.nl 
 
 
Vrouwenkracht - is een informele vereniging die het voor vrouwen uit heel Nederland mogelijk 
maakt om zich met hun bedrijf onder één noemer te presenteren. De deelnemende vrouwen 
organiseren allemaal activiteiten met een link naar (natuurlijke) spiritualiteit. Vrouwenkracht 
is de naam waaronder wij op beurzen, fairs en festivals te vinden zijn, maar we organiseren 
ook gezamenlijk Vrouwenkracht-evenementen. Meer informatie over al onze activiteiten kun je 
vinden op de website: www.vrouwenkracht.nl 
 

 
Wild Rose Seedgroup 
Plaats: Haansbergseweg 16a, 5121 LJ Rijen (vlakbij station Glize-Rijen). Tel.: 0161 224 411 0f 
0161 224 444. Aanvang vrijdag avond 19.00 uur (tot ca. 22.00 uur) Bijdrage in de kosten € 5. 
Website: www.druiden.info 
 



 
Wilde Wijze Vrouw - Klara Adalena verzorgt lezingen, workshops en spirituele reizen. Therapie 
en coaching. Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, emdr, leertherapie en coaching. Klara 
biedt speciaal ondersteuning bij het innerlijke proces dat op gang komt tijdens je weg naar 
initiatie in wicca of aanverwante stromingen. Info e-mail: info@wildewijzevrouw.nl of tel: 
0252 346466. Website: www.wildewijzevrouw.nl   
Agenda 2008/2009: 
Drum Cirkel: 13 okt, 10 nov, 09 feb, 09 mrt, 13 apr, 11 mei 
Healing Cirkel: 14 nov, 12 dec, 13 feb, 13 mrt, 15 mei, 19 jun 
Onkruidbeurs: 15 mrt 
Godinnenreis1 naar Kreta: 17 t/m 24 apr 
Godinnenreis2 naar Kreta: 24 apr t/m 01 mei 
Intensive: 28 t/m 30 mei 
Eigentijds Festival: 11 t/m 14 jun 
Spirit Fire Festival ? Augustus 
 

 
Wijze Vrouw - raad en inzicht; Francis van Soest biedt een combinatie van verstand en 
intuïtie, een gesprek, een orakel, raad, advies en rituelen om zaken op een rijtje te krijgen, te 
vieren, af te sluiten, een plaats te geven in je leven. In een ritueel bekrachtig je symbolisch 
gebeurtenissen die in je leven spelen. Info: tel.: 020 6179617. Website: www.wijzevrouw.nl  
 

 
Yoeke -Voor levenslust en magie; Reclaiming-technieken om stevig in je schoenen te staan in 
woelige tijden. Individuele begeleiding, workshops voor covens, maancirkels en andere 
groepen. Yoeke biedt ook Tarot Systeem Opstellingen om inzichten te krijgen en blokkades op 
te heffen. Website: www.yoeke.com. Workshops, lezingen, trainingen en individuele coaching 
regel je via yoeke@yoeke.com. 
 

OVERIGE EVENEMENTEN - BENELUX 
 
Di 21-do 23 okt: Isaac & Phaedra Bonewits – European Tour.  Various talks arranged by 
the Atlantic Bookshop, United Kingdom. For more info, reservations and costs. Please email: 
atlantis@theatlantisbookshop.com. For up-to-date info: The PFI Forum, Events: 
www.paganfederation.org/forum. 
 
 
HEKSENCAFéS EN PUBMOOTS - NEDERLAND - BELGIë 
 
HeksenHuis 'Het Huis der Ravisante Paganten' - Alkmaar 
Een besloten heksencafé in Noord Holland, elke tweede zondag van de maand van 16.00 tot 
circa 21.00 uur. Het is bedoeld voor mensen die met de materie bekend zijn en hier ook mee 
werken. Voor contact en info: www.ravenmichaelis.nl of op doordeweekse dagen tussen 11 en 
17.00 tel.: 06 1357 1826. 
 
Druïdencafé Amsterdam 
Eens in het kwartaal. Besloten café dat georganiseerd wordt door Eadhadh voor mensen die 
het Druïdenpad bewandelen of actief zijn binnen andere paganistische stromingen. Aangezien 
er al diverse manieren zijn voor zoekenden om in contact te komen met paganistische 



stromingen willen we ons vooral richten op mensen die hun eigen pad al gevonden hebben. 
Heb je suggesties of wil je graag een bardische of andere bijdrage leveren tijdens een van de 
cafébijeenkomsten? Neem dan contact met ons op! Als je op de mailinglijst van het 
Druïdencafé wil, mail je jouw leeftijd, naam- en adresgegevens naar druidencafe@eadhadh.nl. 
Website: www.eadhadh.nl/index2/cafe.html. 
 
Heksencafé Merry Meet - Amsterdam  
Elke eerste zondag van de maand, vanaf 20.00 uur. Info email: heksencafe@merry-meet.nl. 
Website: www.merry-meet.nl. 
 
Pubmoot Mokum – Amsterdam – Nieuw!! 
Elke derde maandag van de maand vanaf 20.00 uur. Info email: 
pubmootmokum@gmail.com. 
  
Pagan Bar Boom (België) 
Elke eerste woensdag van de maand, vanaf 19.30 uur. Info email: Maya 
camelot.boom@skynet.be. 
 
Heksencafé Den Bosch 
Elke eerste zaterdag van de maand, vanaf 20.00 uur. Info: info@suanfra.nl of tel.: 06 1369 
8582. 
 
Pagancafé Echt 
Elke eerste zaterdag van de maand, vanaf 20.00 uur. Voor meer info: Kali kali-
echt@wanadoo.nl. 
 
Heksencafé Fryslân 
Elke eerste zondag van de oneven maand is er een besloten heksencafé in Friesland. Kijk voor 
de juiste datum en voor meer info op: www.ma-an.nl bij de Agenda óf email naar: ma-
an.frl@wxs.nl. De geplande zondagen voor 2008 zijn: 6 juli, 7 september en 2 november. 
Aanvang 15.30 uur. 
 
Pagan-atelier-café Edens (Iens) Fryslân 
Elke derde zondag van de maand is er tussen 15.30 en 18.30 in Atelier de Lachende Maan 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bio-vegetarische versnaperingen en drankjes zijn tegen 
een bescheiden vergoeding te verkrijgen. Vooraf aanmelden is verplicht. Wegens de ruimte is er 
een bezoekers limiet dus meld je tijdig aan. Info: helena@delachendemaan.info en 
www.delachendemaan.info. 
 
Heksencafé Groningen  
Elke 2e zondag van de maand, van 15.00-17.00 uur. Info email: DaturaE 
woudbloempje@hetnet.nl of Nynke tel: 06454 48774. 
 
Haagse Pub Moot 
Elke eerste donderdag van de maand, vanaf 20.00 uur. Info email: angelrat@wanadoo.nl of 
mrlamb4u@wanadoo.nl. 
 
Heksencafé Heerlen  
Elke eerste woensdag van de maand, van 20.00-22.00 uur (m.u.v. augustus). Info email: 
Draak@taxandria.info. Website: www.taxandria.info. 
 



Heksencafé Leiden 
Elke tweede vrijdag van de maand, vanaf 20.00 uur. Info email: Magpie of Whiteraven 
heksencafelughdunum@gmail.com. 
 
Heksencafé Meppel – vanaf september 2008 
Elke laatste vrijdag van de maand, vanaf 20.00 uur. Info email: astrid@luneya.nl. 
 
HeksenGroep Mierlo – veranderd! 
Ons HC gaat een andere weg inslaan. Wij gaan gezamenlijk jaarfeesten vieren, een cyclus die 
begint bij Yule 2008 en die eindigt met Samhain 2009. 
De meeste zijn beginnende heksen die van elkaar willen leren, en met elkaar willen delen en 
ervaren. Verdere info kan je krijgen via de email: Serotia heks@serotia.nl. 
 
Heksencafé Pentagram Pub - Oss 
is een stichting die in Oss een ontmoetingsplek organiseert voor paganisten en andere in 
spiritualiteit en magie geïnteresseerde personen.  
Elke 2e zaterdag van de maand, van 12.00 – 16.00 uur is er een open samenkomst in 
Boerderij de Deel, Treubstraat 27 te Oss, met gelegenheid ervaringen uit te wisselen en om 
13.00 uur een thema lezing of workshop.  
Deelname is gratis tenzij anders vermeld. Werkgroep Heksencafé Pentagram Pub Oss is te 
bereiken via email: pentagrampuboss@gmail.com. Website: www.pentagrampub.nl. 
 
Heksencafé Rotterdam 
Elke eerste woensdag van de maand, vanaf 20.00 uur. Info email: Anne a.kruit@planet.nl. 
 
Heksencafé Utrecht 
Elke laatste zondag van de maand, van 16.00-21.00 uur. Info: Lady Bara 
LadyBara@paganfederation.org en Dana Dana@wanadoo.nl. 
 
De Kleine Lettertjes 
Heksencafé’s zijn gezellige en ongedwongen maandelijkse sociale bijeenkomsten, vaak in een 
openbaar etablissement, toegankelijk voor iedereen die uit persoonlijke interesse komt - dus 
geen media, verslaggevers etc. De naam “heksencafé” zou misschien anders doen vermoeden, 
maar een heksencafé is open voor iedereen met interesse in wicca, magie, paganisme, de 
noordse traditie, heidendom, sjamanisme, druïdisme enzovoort. Kortom: Natuurreligie en 
Folklore! De heksencafé’s hebben allemaal een contactpersoon - benader hem of haar als je 
iets weten wilt, niet het etablissement! Meer info over de heksencafé’s, hun ontstaan, de 
achtergronden, huisregels en doelstellingen vind je op de website van Silver Circle 
(http://www.ma.silvercircle.org/ma_cafe.htm). Als je voor het eerst langs wilt komen, stuur 
dan even een mailtje waarin je iets meer over jezelf vertelt zodat de organisator je kan 
uitnodigen. 
 
Als je wijzigingen wilt doorgeven, of een heksencafé begint of beëindigt, stuur dan even een 
mailtje naar Agenda@silvercircle.org. 
 
FOLKMUZIEK AGENDA
 
Boventoon- & klankenfestivals. Info: Myriam Hendrickx tel.: 0032 54/500772 of website: 
www.harmonicsounds.com 
 



Folkclub No Frontiers. Kijk voor de concertagenda op: www.nofrontiers.nl/agenda.htm 
 
Folkwoods Festivals “Folkbals”. Diverse gezellige dansavonden met muziek. Alle Folkbals 
zijn in café Wilhelmina, Wilhelminaplein 6, Eindhoven. Website: www.lirio.tk 
 
Mundial Concerts: Het nieuwe theaterseizoen gaat binnenkort van start. Mundial Productions 
organiseert een aantal spectaculaire tournees van internationale wereldmuziekartiesten uit 
ontwikkelingslanden. De eerste tournee gaat begin september van start. De uit Burkina-Faso 
afkomstige formatie 'La Troupe Saaba' beweegt in een razendsnel tempo over het podium 
terwijl krachtige percussiespelers de traditionele ritmes uit hun trommels toveren met veel 
energie en kundigheid. In oktober maakt 'Women Unite Senegal' uit Senegal een 
theatertournee door het land. Website: www.mundialconcerts.nl 
 
Omnia; Voor concertagenda zie website: www.omnia-neocelt.com 
 
Paul Vens - Voor concerten en info zie website: www.paulvens.nl 
 
Peter Boone Music Promotions - Folk festivals en tour info: J.W. Schuurmanstraat 125, 
4357 EJ Domburg of tel.: 0118 586130 Website: www.pbmusicprom.nl   
 
Rasa; Wereldcultuurcentrum - Info: www.rasa.nl 
 
 


