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Voorwoord 

We vierden ons paasfeest, Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest dit jaar op 

een andere manier als dat we gewend waren. We waren bijvoorbeeld niet 
gezamenlijk in de zaal. We vierden deze feesten in en om onze huizen en 

tuintjes. Ook nu zullen we niet samenkomen in de Pinksterzaal en dit jaar 
ook niet gezamenlijk rondom het vuur op de hei zijn. Maar we kunnen ons 

Sint Jans feest wel vieren in en met onze werkgebieden op verschillende 
plaatsen op het Bronlaakterrein en ’s avonds in onze huizen en tuintjes. 

                                                                                                                
Gezien de weersomstandigheden en de droogte kunnen er helaas 

géén vuurkorven gestookt worden in jullie tuintjes.  
 

In dit ‘klokje’ vinden jullie een aantal ideeën hoe we met aandacht en 

zorg, vorm aan het Sint Jans feest kunnen geven. En op deze manier de 

zomertijd in en om onze werkgebieden, woonhuizen en tuintjes tegemoet 

kunnen gaan.   

 

Inhoud van dit Klokje 

Blz. 3.   Programma Sint Jans dag 

Blz. 4.   Spelschema middag 

Blz. 5.   Sint Jan  

Blz. 6.   De Johannesbroodboom en Sint-janskruid  

Blz. 7.   Spiralen en labyrinten  

Blz. 8.   Spiralen en labyrinten, afbeeldingen 

Blz. 9.   Verhaal  

Blz. 10.  Vervolg verhaal   

Blz. 11.  Evangelietekst 

Blz. 12.  Recept Sint Jans tosti’s  

Blz. 13.  Lied en spreuk 

Blz. 14.  Jaartafel   

Blz. 15.  Balansvlinder 

Blz. 16.  Bijtjes     

Blz. 17.  Verder lezen                              
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Sint Jan, donderdag 24 juni 

Programma van de dag (interne viering) 

Helaas zullen we ook dit jaar ’s avonds niet op de hei zijn voor 
het gezamenlijke centraal Sint Jansvuur. Maar we kunnen wel 

proberen om er wel weer een mooie feestelijke werkdag van te 
maken met als thema aarde, water en lucht in de middag. Het 

vuurelement zal aan bod komen tijdens de ochtendspreuk.                                                          
Zou het niet prachtig zijn als jullie als huizen en werkgebieden 
ook spiralen/labyrinten/mandala’s, van natuurlijke materialen in 

tuintjes maken, zodat deze bewonderd kunnen worden tijdens 
een wandeling over ons prachtige terrein.  
 

08:45 uur; Ochtendspreuk op het grasveld van het Pinksterhuis.                           

Zie hiervoor ook eerder verstuurde bijlage ‘ochtendspreuk’. 

 

10:15 uur; Koffiedrinken met traktatie in de werkgebieden. 

Van elk werkgebied kan 1 werkleider direct na de ochtendspreuk, in de 

Foyer, een traktatie voor het werkgebied ophalen voor bij de koffie.  

 

Van 14:00 uur tot 16:00 uur;                                                                                 

Aarde, water, lucht spelletjes met je werkgebied.                                               

We doen dit op verschillende speelvelden op het Bronlaakterrein.  

Wees hierbij wel alert op voldoende onderlinge afstand, geef elkaar de ruimte. 

Als blijkt dat je even moet wachten om te kijken bij de spelletjes kunnen jullie 

natuurlijk een rustige plek om te wachten of te kijken zoeken of zomaar genieten 

van een wandeling over ons prachtige Bronlaakterrein.  

Avond; ideeën voor bij de huizen, er is geen centraal programma.  

 Gezien de weersomstandigheden en de droogte kunnen er helaas 
géén vuurkorven gestookt worden in jullie tuintjes.  

 Een spiraal/mandala/labyrint maken in jullie tuintjes. 

 Het lezen of voorlezen van een verhaal.  
 Het lezen of voorlezen van de perikoop (Markus 1:1-11) 

 
Je zou hiervoor de perikoop uit de uitgave; ‘evangelieteksten voor Scorlewald’ 
kunnen gebruiken. Deze aangepaste evangelieteksten zijn voortgekomen uit een 

behoefte de teksten voor bewoners van Scorlewald toegankelijker te maken.                                                                     
Om ze beter te kunnen verstaan, maar vooral om ze beter (voor) te kunnen 

lezen. Deze tekst vind je verderop in dit klokje.                                                                                                                                                     
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Spellenschema  Sint-Jan 

Er zijn 4 speelvelden met verschillende spelen. Bij elke speelveld 

verblijven jullie als werkgebied circa 25 minuten. Dus helaas jullie 

kunnen als werkgebied wel naar alle speelvelden, maar daar misschien 

niet alle spelen doen. Voor het wisselen van speelveld zal de bel van de 

klokkenstoel luiden, dan gaan jullie naar het volgende speelveld. Op de 

speelvelden zullen spelbeschrijvingen zijn. 

Op elk speelveld zullen meerdere werkgebieden zijn. Deze groep 

werkgebieden op gepaste afstand van elkaar, vormen een team. Er zijn 

dus 4 teams.  

 Team 1: Pottenbakkerij, Klokhuis, Obilot  en Kiem.                                 

 Team 2: Waterman, Papyrus  en Keuken, Foyer, Ard Lea, Hoogveld.  

 Team 3: Sirius, Lindelaar, Winkel Bronlaak, Bakhuys. 

 Team 4: ’t Hof, Sylvester Mob, Klussendienst. 

 

Start op de speelvelden om 14.00 uur.  

Team 1 begint  bij speelveld 1, na de bel gaan jullie naar speelveld 2 enz.….                   

Team 2 begint  bij speelveld 2, na de bel gaan jullie naar speelveld 3 enz.….                     

Team 3 begint  bij speelveld 3, na de bel gaan jullie naar speelveld 4 enz.….                 

Team 4 begint  bij speelveld 4, na de bel gaan jullie naar speelveld 1 enz.….                                                          

 
Speelveld 1 Aarde; Op de hei.  
 

Spelen; o.a. voeten-pad lopen, bloemenkransen maken, ‘Jenga’ met dozen,  
labyrint van hout/en de spelen die de pottenbakkerij maakte, 

springtouw/zaklopen, ‘Mikado’, touwtrekken, kruiwagen race.                 
 

Speelveld 2 Water; Op het grasveld van het Pinksterhuis. 

Spelen; o.a. flessen hand/voetbal, water estafette/water-dragen, laat het niet 

vallen, kelnerspel, sap drinken, Op de Jeu de boules baan Blikgooien met 

water/spons. 

Speelveld 3 Lucht; Op het sportveld én grasveld Wando/grote huis. 

Spelen; o.a. vliegeren, strandbalspel, parachutespel, parcours met grote bal. 

Speelveld 4 muziek ‘water’; in de ‘Spiegeltuin’. 

Verhaal/muziek van Paul Vens en kompaan Herman. 

Een vriendelijk verzoek aan ieder om zich te houden aan het 

speelveldschema, de tijden en het gepaste afstand van elkaar houden 

zodat we er een mooie Sint-Jansmiddag van kunnen maken.                                                                                    
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Sint Jan  

Op 24 juni vieren we de geboortedag van Johannes de 
Doper, de wegbereider en grote profeet die Jezus in de 

rivier de Jordaan doopte. Johannes de Doper wordt 
ook wel de profeet van de ommekeer genoemd. De 

ommekeer in het jaar van buiten naar binnen, 

uitademen en inademen, leven en sterven. Johannes  
leefde een sober maar intensief leven. Er bestaan in 

de bijbel vele verhalen over het leven van Johannes. 
Daarin wordt onder andere gesproken over zijn leven 

in de woestijn. De aalbessen, in het Duits 
Johannisbeere, ze zouden zijn ontstaan uit zijn 

bloeddruppels toen Johannes uitrustte op doornige 
takken in de woestijn. Er wordt gesproken over glimwormen of 

Johanneskevers die hem in de donkere woestijn de weg hebben gewezen. 
Met vruchten van de Johannesbroodboom zou hij zich hebben gevoed.  

In deze verhalen wijst Johannes ons op een ommekeer; Hij zegt; “Hij 
moet groeien, ik moet afnemen”. Met het oog niet langer gericht op het 

uiterlijke leven maar op innerlijk leven.  
 

 

Een ommekeer 
 

Sint Jan, het is midzomer: de hoogtijdag van de zon! De zon legt een 
mantel van warmte om de aarde. Sint Jan markeert het begin van een 

nieuwe periode in het jaar, de rijpingstijd. We zijn de tijd ingegaan van 
het toenemende licht. De kracht van de zon hielp de sapstroom in 

beweging te laten komen en liet de natuur groeien en bloeien. De zon zal 
op 21 juni haar hoogste punt bereikt hebben en dan volgt er een 

ommekeer. Hoewel de temperatuur in de Sint janstijd zal stijgen, zal het 
licht langzaam gaan afnemen. De kracht van de zon laat iets nieuws 

ontstaan, de rijping. De gerijpte vruchten zullen wat later in het jaar op de 
aarde gaan vallen. In die vruchten bevindt zich een kern en elke kern 

draagt de mogelijkheid van nieuw leven in zich; de meest kostbare oogst. 
Ook wij als mens gaan een rijpingstijd in. Velen van ons zullen de zon 

opzoeken. Er begint een vakantieperiode een zekere rustperiode. De 

scholen en vele bedrijven sluiten even hun deuren. We laten het dagelijks 
leven even los, zoeken rust om de balans op te maken waardoor we de 

mogelijkheid krijgen hernieuwde besluiten te nemen. We laten ideeën 
rijpen, we laten ons inspireren. Na de vakantie kunnen we weer fris van 

start. Velen van ons komen gerijpt en gegroeid vanuit de rust, terug met 

een kern/pit vol inspiratie nieuw leven, overwegingen en ideeën.                                                                                                          
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De Johannesbroodboom   
                                                                                                             

Wij kennen vanuit de Johannesbroodboom de Johannesbroodpitten 

(carobe) die geroosterd een alternatief voor cacao zijn, de brooddrank en 
als Johannesbroodpitmeel wat gebruikt kan worden als verdikkingsmiddel.                                                                                                        

De zaden van de Johannesbroodboom hebben een constant gewicht en 
werden in vroeger tijden gebruikt als 

gewichtjes bij exacte metingen van b.v. 
diamant en goud. Karaat zou afgeleid zijn 

van het Oudgriekse woord Keration=vrucht 
van de Johannesbroodboom. 

Sint Jan vieren we in de tijd van de 
midzomer(nacht)feesten, die van oudsher op 

vele plaatsen in Europa werden gevierd. 
Feesten die in vele landen oude tradities 

kennen, die teruggaan naar nog veel oudere 

zonnewende feesten en rituelen. 

 

 

Sint Janskruid, Hypericum Perforatum  

                                                                     
Het Sintjanskruid is genoemd naar Sint Jan, 

de heilige van het Licht. Het hoogtepunt van 

de bloei van dit kruid is rond 24 juni, in de 
periode van het midzomerfeest. 

De botanische naam Hypericum  zou kunnen 
verwijzen naar de god Hyperion, ‘Vader van 

de zon’ in de Griekse mythologie, omwille van 
de stralend goudgele bloemen in de vorm van 

een ‘zonnerad’. De talrijke en vrij lange 
meeldraden versterken nog dit ‘stralend’ 

uiterlijk. De groene bladeren zijn klein en 
eenvoudig van vorm, langwerpig ovaal tot 

eirond en gaafrandig. 

  
Hou je zo’n blaadje tegen het licht, dan lijkt het alsof er met een fijne 

naald gaatjes in geprikt zijn. De soortnaam ‘Perforatum’ (geperforeerd of 
doorboord) verwijst hier naar. Deze lichte puntjes zijn kliertjes met 

etherische olie.  

Op het blad, maar ook op bloemen en stengels, zitten ook donkere 
puntjes; dit zijn kliertjes gevuld met pigment. Wrijf je een bloemknop 

tussen de vingers stuk, dan komt een bloedrode kleurstof tevoorschijn. Dit 

is dan ook de typische kleur van Sint-Jansolie. 
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Spiralen en labyrinten  

De spiraal en het labyrint zijn geen doolhoven maar een pad, een weg die 

je kunt lopen waarin je niet verdwaald.  

De beweging van de spiraal is een oerbeweging die 

in alle natuurrijken werkzaam is. De spiraal zien we 
in het stenen rijk in de draaiing van fossielen en 

schelpen; in de plantenwereld in de windingen van 
bonen en druivenranken; bij de dieren in de 

draaiing van de horens van gems, springbok of 
antiloop, maar ook in de bijen die in spiraalvorm naar de zon opvliegen en 

in de spiraal die we in het slakkenhuis en in het mensenoor kunnen 
vinden. En tenslotte is het de spiraal waardoor de menselijke geest afdaalt 

naar zijn eigen kern en zich weer naar buiten verbindt met de wereld. 

De ontwikkeling van het bewustzijn in een mensenleven verloopt ook in 
een spiraal, elk jaar komen we terug op hetzelfde punt maar op een ander 

niveau. We draaien om de as van onze eigen Ik-kern. 

 

Ganzenbordspel;  hierin herken je vast ook 
een spiraal-gang, de spiraalgang van het 

menselijk leven waarin de gans de geleide 
vogel van de ziel is die ons vergezeld op onze 

weg. 

 

Kreeftteken 

De kreefttijd begint met het Johannesfeest. 

Het klassieke symbool voor de Kreeft, laat 
twee spiralen zien, De twee spiralen liggen 

tegenover elkaar in duidelijke symmetrie, 

de inwikkelende spiraal en de uitwikkelende 
spiraal.  Dit klassieke kreeftteken kan ook 

worden gezien als een teken voor de 
zomerzonnewende, een ommekeer. De 

overgang tussen twee tegengestelde 
bewegingen. De zon wordt nog warmer, maar de dagen worden korter, de 

oogst kondigt zich aan, maar alles zal nog verder rijpen en de 
plantenwereld zal afsterven. In het verborgene wordt zaad gevormd en 

komt het zaad tot rijping. De uit- en een inwikkelende spiraal, zou je ook 
kunnen zien als symbool van het opbloeiende en het verinnerlijkende 

leven, van twee aan elkaar tegengestelde levensfasen.    
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Spiralen en labyrinten 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Namibie,  Labyrint van Weissenfels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Frankrijk, Labyrint van Chartres 

 

                                                                                      

‘Wie op zoek gaat                                                                                                       

naar de diepere betekenis van het leven is als een labyrinth-ganger.                          

Op de momenten dat het midden naderbij komt,                                         

brengen de wendingen je er weer verder vandaan.                                                                                                                    

Zoals één enkele levensvraag                                                                     

duizend nieuwe vragen in beweging kan brengen.’ 
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Het klosje, de schietspoel en de naald                                    Grimm 

Er was eens een meisje en haar vader en moeder waren gestorven, toen ze nog 
maar een klein kind was. Aan 't eind van 't dorp woonde in een eenzaam huisje 
de petemoei, die met spinnen, weven en naaien de kost verdiende. De oude 

vrouw nam het verlaten meisje bij zich, liet haar bij zich werken en voedde haar 
in alle vroomheid op. Toen zij vijftien jaar was geworden, werd de oude vrouw 

ziek. Ze riep het kind aan haar bed en sprak: "Mijn lief dochtertje; ik voel dat 
mijn einde nadert; nu laat ik aan jou het huis, dan ben je tenminste beschermd 
tegen wind en weer en dan nog de klos, de schietspoel en de naald, daar kun je 

je brood mee verdienen." Nog legde ze haar de handen op het hoofd, zegende 
haar en zei: "Behoud slechts God in je hart, en het zal je goed gaan." Daarop 

sloot ze de ogen. En toen ze begraven werd, liep het meisje bitter schreiend 
achter de kist en bewees haar de laatste eer. 
 

Het meisje leefde nu heel alleen in het kleine huis. Ze was vlijtig, spon, weefde 
en naaide, en op alles wat zij deed, rustte de zegen van de goede oude vrouw. 

Het was, of het vlas in de voorraad zich vanzelf vermeerderde, en als ze een stuk 
goed of een kleed geweven had of een hemd genaaid, vond ze meteen een 

koper, die er goed voor betaalde, zodat ze nooit te kort kwam en altijd nog wat 
kon meegeven aan een ander. 
 

In deze tijd trok de zoon van de koning door het land, om een vrouw te zoeken. 
Hij wilde geen arm meisje hebben, maar een rijke wilde hij bepaald niet. Hij had 

gezegd: "Zo één moet mijn vrouw worden, die tegelijk de armste en de rijkste 
is." Toen hij nu in het dorp kwam waar het meisje leefde, vroeg hij – zoals hij 
overal deed – wie van de plaats de rijkste en de armste was. Het eerst noemden 

ze die het rijkst was; de armste, zeiden ze, was dat meisje dat in 't kleine huisje 
aan 't eind woonde. De rijke zat voor haar huisdeur prachtig aangekleed en toen 

de prins aankwam, stond ze op, liep hem tegemoet en maakte een buiging. Hij 
keek haar aan, zei geen woord en ging verder. Toen hij langs het huis van de 
arme kwam, stond zij niet bij de deur, maar ze zat in haar eigen kamertje. Hij 

hield zijn paard in en keek door 't raam waar de zon in scheen en daar zag hij 
het meisje zitten aan haar spinnewiel, ijverig aan 't spinnen. Ze keek op en toen 

ze zag dat de prins naar binnen keek, werd ze zo rood als een pioen, sloeg haar 
ogen neer en spon verder, maar of de draad ditmaal goed gelijk werd, weet ik 
niet, maar ze spon tot de prins weer weggereden was. Dan ging ze naar het 

raam, opende het en zei: "Wat is het warm hier in de kamer," maar ze keek hem 
na, zover ze de witte veren van zijn hoed nog kon zien. 

Nu ging ze weer zitten om te werken en ze spon verder. Toen viel haar een 
spreuk in, die de oude vrouw dikwijls had gezegd, wanneer ze aan 't werk was, 
en ze zong zo voor zich heen: 

 
"Klosje, Klosje, staak 't gesuis, 

Breng de vrijer hier in huis."  
 
Wat gebeurde daar? De klos sprong ineens uit haar hand, en de deur uit, en toen 

ze verbaasd opkeek en hem nakeek, zag ze dat het klosje vrolijk door de velden 
danste en een gouden draad achter zich mee trok. Het duurde niet lang, of hij 

was uit haar oog verdwenen. Nu ze geen klos meer had, nam ze de schietspoel 
ter hand, ging voor de weefstoel zitten en begon te weven. 
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Het klosje danste steeds verder en net toen de draad aan 't eind kwam, had het 

de prins bereikt. "Wat zie ik daar nu?" riep hij, "moet dat klosje me de weg 
wijzen?" en hij liet zijn paard keren en reed langs de gouden draad terug. Maar 

het meisje zat al wevend te zingen: 
 
"Spoeltje, weef de draden hecht, 

breng de vrijer hier terecht!" 
 

Op dat ogenblik sprong het spoeltje haar uit de hand en vloog de deur uit. Van 
de drempel af begon het echter een loper te weven, mooier dan iemand er ooit 
één gezien had. Aan beide kanten bloeiden rozen en lelies, en in 't midden op 

een gouden ondergrond stegen groene ranken op: daar sprongen hazen en 
konijnen in, herten en reeën staken er de kop tussen, en bovenin de takken 

zaten bonte vogels; het enige wat er aan ontbrak, was het zingen. Het spoeltje 
sprong heen en weer en 't was of alles vanzelf groeide. 
 

Nu het spoeltje ook was weggelopen, was het meisje maar gaan naaien, ze hield 
de naald in de hand en zong: 

 
"Naaldje, naaldje, fijn en spits, 

wees de vrijer hier tot gids!" 
 
En daar sprong de naald haar uit de vingers en vloog in de kamer heen en weer, 

snel als de bliksem. Het was alsof onzichtbare geesten aan het werk waren. Ze 
overtrokken tafels en banken met een groene bekleding, stoelen met fluweel, en 

voor de ramen kwamen zijden gordijnen. Nauwelijks had de naald de laatste 
steek gedaan, of het meisje zag door het raam de witte veren van de hoed van 
de prins, want het klosje had hem langs de gouden draad hierheen gehaald. Hij 

steeg van 't paard, liep over de bonte loper naar de voordeur toe en toen hij de 
kamer binnentrad, stond daar het meisje in haar armelijke jurk, maar er was 

gloed in als van een wilde roos in 't bos. "Jij bent de armste en ook de rijkste," 
zei hij tot haar, "kom mee, je zult met mij trouwen." Zwijgend reikte ze hem de 
hand. Hij kuste haar en voerde haar naar buiten, tilde haar op het paard en 

bracht haar naar het koninklijk slot. Daar werd de bruiloft gehouden, met grote 
vreugde en feestelijkheid. Het klosje, het schietspoeltje en de naald werden in de 

schatkamer bewaard en waren heel belangrijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
                                                                                                                

                                                                                                             Sint Jan 2021 

Sint jan, evangelie volgens Markus 1:1-11                                                                                                             

Begin van het Evangelie van Jezus Christus. 

Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: 

Zie, ik zend mijn engel uit voor uw aangezicht,                                                                

hij zal voor u de weg bereiden;                                                                           

een stem hoort men,                                                                                                      

hij roept in de woestijn;                                                                                                               

bereidt de weg van de Heer,                                                                                                   

maakt zijn paden recht. 

Zo was Johannes de Doper                                                                                              

in de woestijn en doopte.                                                                                       

Hij preekte een doop van bekering                                                                                       

tot vergeving en zonde. 

En alle mensen uit                                                                                                                 

het hele land van Judea                                                                                                   

en alle inwoners van Jerusalem                                                                                                           

gingen naar hem toe                                                                                                 

en zij lieten zich door hem dopen                                                                          

in de rivier de Jordaan                                                                                                    

en spraken over hun zonden. 

Johannes was gekleed                                                                                                          

in een mantel van kameelhaar,                                                                                  

om zijn middel droeg hij een leren riem                                                                                

en hij at sprinkhanen en wilde honing. 

Hij spreekt en zei:                                                                                                              

‘Na mij komt iemand                                                                                                          

die machtiger is dan ik,                                                                                                                       

ik ben niet waardig                                                                                                                     

om zijn schoenriem los te maken.                                                                                       

Ik heb u gedoopt in water,                                                                                           

maar Hij zal u dopen met de heilige geest.’ 

En het geschiedde in die dagen,                                                                               

dat Jezus van Nazareth in Galilea kwam                                                              

en zich door Johannes de Doper                                                                                     

liet dopen in de Jordaan. 

En op datzelfde ogenblik                                                                                             

dat Jezus uit het water kwam,                                                                                      

zag hij de hemel opengaan,                                                                                            

en de Geest als een duif op zich neerdalen. 

En er kwam een stem uit de hemel:                                                                              

Gij zijt mijn Zoon,                                                                                                    

in u ben ik geopenbaard. 
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Smakelijk Sint Janstosti’s in de tuin 
 
Gebruik voor alle tosti’s stevig brood. Dus lekker dikke boterhammen.  
 
Pizzatosti  

Nodig: (vegetarisch) gehakt, tomatensaus, kaas en basilicum.  
Roer de tomatensaus door het vegetarisch gehakt. De saus mag best dik zijn, 

dus in verhouding veel gehakt, weinig tomatensaus. Zo loopt het niet uit de tosti. 
Smeer een lekkere laag saus op een boterham, plakjes kaas erover en twee 
blaadjes verse basilicum erbij. Doe de tweede boterham erbovenop.  

 
Geitenkaas paprikatosti  

Nodig: pakjes oude geitenkaas, rood en geel paprikareepjes.  
Beleg de boterhammen met de kaas en paprikareepjes naar smaak.  
 

Mozzarellatosti  
Nodig: buffelmozzarella, tomaten, verse basilicum, pesto.  

Besmeer de boterham met pesto, snijd de mozzarella en de tomaten in plakjes 
en leg ze op de boterhammen. Blaadjes basilicum naar smaak toevoegen en tot 
slot de tweede boterham erbovenop.  

 
Aardbeien kokostosti  

Nodig: aardbeien, geraspte kokos.  
Snij de aardbeien, strooi er geraspte kokos overheen en dan mag de andere 
boterham erbovenop.  

  

St. Janssalade met aalbessen en St. Jans-uitjes 

Ingrediënten 

250 g rode bessen, geritst en gewassen 

100 g tuinbonen 
200 g bruine linzen (gekookt of uit een pot) 

12 sjalotjes (St. Jansuitjes) of  6 eetlepels zilveruitjes 
2 eetlepels fijngesneden bieslook 
2 eetlepels olijfolie 

1 eetlepel rode wijnazijn 
2 theelepels honing 

twee mespuntjes mosterd 

Bereiding 

Dop de tuinbonen en kook ze 4 minuten in kokend water met zout. Kook de 
linzen gaar in 12 minuten. Meng ze nog warm in een grote schaal met bieslook, 

basilicum en een dressing van olie, honing, azijn en mosterd. Rits de rode bessen 
en meng ze voorzichtig door de tuinbonen, linzen en zilveruitjes of sjalotjes. 

                                                              Uit; Hemelse Spijzen, een jaarkrans van recepten  
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Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

De glans van schoonheid                                                                                              

over de wereld                                                                                              

dwingt mij uit diepten                                                                                      

van mijn ziel                                                                                                     

mijn eigen goddelijke krachten                                                                              

te bevrijden tot wijde vlucht;                                                                                  

mij zelve te verlaten                                                                                         

om vol vertrouwen                                                                                              

mijzelf te zoeken                                                                                                     

in wereldlicht en wereldwarmte. 

 

                                                                                          Rudolf Steiner 
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De Jaartafel  

Het is zomer, we kunnen in deze tijd weer tot nieuwe ideeën, gedachten en tot 
inkeer komen. We zoeken naar balans en evenwicht. 

                                                                                                                      
De zon trekt ons naar buiten. Alles in de natuur staat volop in bloei, bijen 
zwermen, vlinders zijn een en al beweeglijkheid buiten.  

Als het hoogzomer is, is het rustig op de jaartafel.                                                                    
Alles speelt zich immers buiten af.  
 

De jaartafel zou als basiskleur groen, geel of hemelsblauw kunnen hebben. 
Daarop een vaas met kleurrijke zomer bloemen.  

                                                                                                                                      
Daarbij kun je kiezen om bijvoorbeeld bijtjes (van elzenpropjes), korfjes (als 

spiraal naar boven opgerold dik touw), vlinders of een bloemen of schelpen krans 
zelf te maken, misschien vindt je schelpen, slakkenhuizen of andere verassende 
spiraalvormen.   

 
Vuurtje op de jaartafel 

 
 

 

 
 

 
 
 

        Vuurtje van Wol      
 

 
Vuurtje van crêpepapier                                                      Vuurtje van vilt 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                   Het strand   

 
 
 

Stoere bloemenkransen   
 

In de bermen vinden we mooie veldbloemen, we knippen wat klimop, vinden een 
paar grote vijgenbladeren en varens. In de bloemenwinkel kiezen we twee of drie 
bloemen die we het allermooist vinden. We vlechten kransen van de klimop en 

zetten de bloemen stevig vast met bloemendraad. En klaar is de bloemenkrans.  
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                                    Een balansvlinder maken 

 

 

 

 

 

 

Dit heb je nodig; 

papier 

dun karton 

schaar 

potlood 

kleurpotloden of verf 

dubbelzijdig plakband 

2x 1€ cent muntjes of schijfje bijenwas 

stukje ijzerdraad en 2 glaskraaltjes 

 Teken de omtrek van de vlindermal over op het stuk karton. 

 Knip de vlinder uit en versier het met bijvoorbeeld kleurpotloden of verf. 

 Plak de 1 centmuntjes of de schijfjes bijenwas op de achterkant van de 

vlinder.  

 Maak eventueel voelsprietjes van ijzerdraad en een 

glaskraaltje.                  

 Nu kun je het hoofd van de vlinder laten balanceren op het puntje van je 

vinger of bijvoorbeeld het gum-gedeelte van het potlood. Je kunt het ook 

laten staan door een stokje in een stuk klei te steken en de vlinder daarop 

laten balanceren.  

Het kan zijn dat je de positie van de centen moet veranderen om de vlinder goed 

te laten balanceren op het ‘hoofd’ gedeelte (dit is tussen de twee muntjes in). 

 

 

 

 

 

 

1ct 

 

1ct 
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Bijtjes maken 

 

 

Dit heb je nodig 

Elzenpropjes                                                                                                        

Wit zijdevloeipapier 

gele borduurzijde, haakkatoen of wol. 

schaar 

lijm 

visdraad 

 

 

 

        

 Mal voor vleugeltjes 

 

 

 

 Wikkel wat gele wol/katoen of borduurzijde om de elzenpropjes.  
 Knip van dun papier of van wit zijdevloei twee vleugeltjes, zie malletje 

 Bind de vleugeltjes met een (vis)draadje om het bijtje heen.  
 

 
Nu nog een extra touwtje/visdraadje zodat je het bijtje op kunt hangen.   
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Verder lezen 

Bundels; 

`Van een haan die vergat te kraaien` ; D.Udo de Haes 

`Het goud van de armen`                  ; G. Dreissig 

`Laat mij het levenswater zoeken`     ; I. Verschuren 

‘ Midzomernachtdroom’                       ; Shakespeare 

 

Grimm; 

 Sneeuwwit en Rozerood 

 Koning Lijsterbaard 

 Sterke Hans 

 De trouwe Johannes 

 Het klosje, de weefspoel en de 

naald 

 De trommelslager  

 Het levenswater 

 

 

 

Achtergronden; 

 Schipper mag ik overvaren;             

J v.d. Stok 

 Jaarfeesten, R. Steiner                                                                       

 Van herfst tot zomer, Fred Tak 

 Jaarfeesten, Sint Jan,           

uitgave VOK, zonnejaargroep 

 De jaarfeesten, Emil Bock 

 Jaarfeesten, ABC Wijzer 

 Johannes, Loek Dullaart 

 De jaarfeesten, Rudolf Steiner 

 De jaarfeesten, Fred Tak 

 ‘De vier jaarfeesten en de 

verbindingen met de natuur’ 

Wolter Bos

Mooie sites ter inspiratie; 

https://www.zonnejaar.nl/  

https://www.antroposofieinspireert.nl                                                      

www.antrovista.com                                                               

https://everydaymommyday.com  

www.sameneerlijketen.nl  

 

 

                                                              Met warme groet Bebbie, Astrid en Tanca 

  

    

https://www.zonnejaar.nl/
https://www.antroposofieinspireert.nl/
http://www.antrovista.com/
https://everydaymommyday.com/
http://www.sameneerlijketen.nl/

