
 

 

JAARCIRKEL IN DE POLDER 2023 

 
 

 

 

Wanneer: 

4 februari: Imbolc. Winter, een tijd 

van rust en vertrouwen op de cyclus 

van de natuur. Het element aarde 

18 maart: Alban eiler. Lente, nieuwe 

zaden planten. Het element lucht 

29 april: Beltane. Lente, De dagen 

lengen zich nu zichtbaar en voelbaar. 

De tijd van groei en bloei. Het 

element lucht 

17 juni: Alban Hefin. Zomer, de 

voelbare  groei en kracht van de zon. 

Het element vuur. 

29 juli: Lughnasad. Zomer, overvloed 

en overdaad aan groeikracht. Het 

element vuur. 

23 september: Alban Elfed. Herfst, 

loslaten en ruimte maken. Het 

element water. 

28 oktober: Samhuinn. Herfst, balans 

opmaken en dankbaar oogsten. Het 

element water. 

9 december: Alban Arthan. Winter, 

opruimen en voorbereiden op de 

nieuwe cyclus. Het element aarde 

Locatie: 

De ketel in de wilgen. 

Kamersteeg 3                  

4273GM  in Hank 

www.ketelindewilgen.nl 

 

 

──── 

In het ritme van de seizoenen doorloop je in 8 zaterdagen de jaarcirkel.  
Elke zaterdag staat in het teken van het (natuur) thema van die maand. 
Ervaringen delen en je verbinden met de natuur als bron van wijsheid. 
Innerlijke reizen, kleine rituelen, individueel op pad en meer. 
Een klein inspiratiejaar voor leven en werk, met plezier en diepgang. 
 
Fundamenten van de jaarcirkel vinden hun oorsprong in de Keltische traditie 
en het indiaanse Vrouwen-Medicijn. 
 
Zoals eerdere deelnemers aangaven; een cadeau voor jezelf…. 
 

Ik heb gezwommen door de diepte van het blauw 
Ik heb gevlogen door alle streken van de ruimte 

Ik ben een loot van de aarde 
Ik ben de rook van mijn voorouders 

Ik ben een kind van de toekomst 

Investering: 
 
€85,- per zaterdag, vooraf te voldoen. 
Bij inschrijving en betaling voor de hele jaarcirkel ontvang je €30,- 
korting op het totale bedrag. De jaarcirkel is vrijgesteld van BTW. 
De dagen starten met een inloop om 9.30 waar koffie en thee 
klaarstaat. Om 10.00 starten we met het programma. 
Tussendoor verzorgen we met plezier de ( vegetarische) lunch en is 
er voldoende te drinken en te snoepen. 
De dag eindigt om 17.00. 

 


