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Imbolc    De Harehoender 

Wat is een magisch weekend?   The Witchy Kitchy 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

KRUIDEN ZOEKEN IN DE WILDERNISKRUIDEN ZOEKEN IN DE WILDERNISKRUIDEN ZOEKEN IN DE WILDERNISKRUIDEN ZOEKEN IN DE WILDERNIS  

 
Om toverdranken te kunnen bereiden heb je 

verschillende ingrediënten nodig. Sommige 

zijn plantaardig, andere dierlijk en heel soms 

zelfs van menselijke aard.  Kruiden en 

planten zijn een mooie basis voor een 

toverdrank voor beginners.   Ook zijn deze 
vrij gemakkelijk te kopen.  Maar probeer zelf 

eens wilde kruiden te vinden in het bos en 

brouw daarmee je eigen toverdrank. 

 

Ga eens met een medestudent op pad en zoek 

naar ingrediënten voor jouw toverdrank. Pas 

op voor de mandragora deze dient enkel bij 

een nacht met volle maan geplukt te worden. 

Oordoppen en  drakenhuidhandschoenen zijn 

hierbij van belang. 

De gil van de Mandragora 

is schadelijk en kan zelfs 

 dodelijk zijn.  

 
Wij zijn benieuwd 

naar het resultaat.   
 

Imbolc Imbolc Imbolc Imbolc     

Het is een viering welke zowel op één als twee 

februari gevierd wordt. Het is een dag waarin 

de vruchtbaarheid en zuivering van de aarde 

gevierd wordt en de Keltische licht godin 

Bridgid wordt geëerd. Zij is de godin van het 

vuur, heling en vruchtbaarheid. Bridgid is 

behoedster van nieuw leven. Zij zorgt voor  

de groei van nieuw leven. In verschillende 

culturen, geloven en levenswijze  wordt deze 

dag gevierd met eigen rituelen. Zo  

worden er graanpoppetjes  

gemaakt en versierd.  

Deze worden volgens  

de verhalen of in de  

vooravond in bed gestopt  

of in een mandje met  

knuppel bij de haard gezet. In de ochtend zou 

er in het as bij de haard een afdruk staan, dit is 

het teken dat Bridgid is langs geweest, wat 

geluk zou brengen tijdens de oogst of het 

krijgen van kinderen.  De poppetjes werden 

dan in het vuur gelegd om terug te geven aan 

de aarde.  Ook is het de tijd om je huis te 

reinigen.  Zo kun je je huis reinigen met 

verschillende mengsels van kruiden als 

lavendel.  Op pagina drie van deze Knowledge 

kun je lezen hoe je zelf één van de lekkernijen 

maakt die horen bij dit festival. 
 

 

Heb je vragen? Bericht ons op: 

www.MagicalTriangle.com 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Wat is een magisch 
weekend? 

Het weekend bestaat uit: een 

verhaal/gebeurtenis, een 

spelelement, lessen en eigen 

fantasie ontdekken en 

gebruiken.  

 

De lessen bestaan uit de 

volgende elementen: een 

magische demo, een 

workshop waarbij je iets 

doet/maakt/onderzoekt of 

leert met het lesmateriaal 

waar wij voor zorgen. Daarna 

een moment om je karakter uit 

te diepen, sommige mensen 

zullen in deze tijd hun 

persoonlijk doel proberen te 

behalen, anderen zullen een 

gesprek voeren.  

 

Wij geven de ruimte en 

begeleiding aan zowel niet 

ervaren als ervaren 

roleplayers. Je kunt jezelf zijn 

in tovenaarsleerlingkostuum 

of je kunt een personage 

uitwerken met een 

diepliggende achtergrond. Je 

kunt er maanden mee bezig 

zijn en op elk van onze 

evenementen je personage 

laten groeien. Maar wat je ook 

kunt doen, is enkel het 

karakterformulier invullen 

met gebruik van je eigen 

naam en een korte 

beschrijving over hoe je jezelf 

ziet als tovenaarsleerling. In 

het weekend zijn er 

momenten waarin je zelf de 

diepgang op kunt zoeken, aan 

je doel werken, of mensen 

leren kennen. 

Koop je ticket op: 
www.MagicalTriangle.com 
 

Je eigen fantasie ontdekken en 

gebruiken. Wij proberen alle 

handvatten te geven van een 

verhaal, spel, lessen. Tevens 

zorgen wij voor een mooie 

aankleding, en begeleiding. 

Uiteindelijk gaat het om jouw 

magische belevenis. Voor dit 

weekend hoef je geen 

ervaring te hebben in live role 

play, enkel je eigen kostuum 

en wand zijn in principe 

genoeg (zie meeneemlijst 

voor de overige spullen).  

Het spelelement is dat 

iedereen een persoonlijk 

geheim of doel krijgt dat 

hij/zij kan behalen, ook word 

je gesorteerd en kun je met je 

groep zorgen voor 

afdelingspunten. Het 

spelelement is zowel voor de 

beginner als gevorderde 

interessant en overzichtelijk 

opgezet. Je hebt hiervoor geen 

voorbereiding nodig.  

Het verhaal/gebeurtenis dat 

zich afspeelt is net een puzzel 

en iedereen is een stukje van 

de puzzel. Het verbindt 

iedereen met elkaar, en geeft 

diepte aan het weekend. 

SCHRIJF JE IN, VOOR EEN 

MAGISCHE BELEVING. 

Het weekend is van 14 t/m 16 

september 2018 in Rhenen 

(omgeving Utrecht). 

Meer informatie vind je op de 

website! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Yaraffinity 

Is een Mermaid Witch 

opgestaan uit de diepte  

van de oceaan om haar  

mooie kunstwerken aan  

de mensheid te tonen. 

Er wordt gezegd dat  

haar tekeningen  

betoverend zouden zijn. 

In ieder geval vinden wij haar kunstwerken heel magisch. 

Zoek haar maar eens op bij verschillende Social Media. 

 

 

 

 

 

 

Jij kunt ons volgen op Facebook  
en Instagram en kijk ook  
eens op onze nieuwe 
website voor meer             Blijf op de hoogte  
informatie.                  en meld je aan voor  
                                onze nieuwsbrief op:  
  
 

www.MagicalTriangle.com 
 

The Witchy kitchyThe Witchy kitchyThe Witchy kitchyThe Witchy kitchy 
Voor Imbolc maken we Sinaasappelpudding 
 
Wat heb je nodig? 
- vruchten zoals mandarijn en sinaasappel 
- magnetron bestendige schaal 
- poedersuiker voor slagroom  
- 3 schalen/beslagkommen  
- 3 dl verse sinaasappelsap  
- 16 gr gelatine blaadjes 
- 125 gram suiker 
- 2 dl slagroom  
- puddingvorm 
- 0,5 dl water 
- koud water 
- magnetron 
- 3 eiwitten 
- 1 citroen 
- koelkast 
- schaal 
- spatel 
- garde 
 
1.  Neem een schaal met water en laat de 
gelatine daarin zacht worden. Wanneer het zacht 
is moet je de gelatine goed uitknijpen alvorens je 
het bij de rest voegt.  
 
2. Los in 0,5 dl water de suiker op en verwarm dit 
in de magnetron. Roer er dan de goed gelatine en 
de sinaasappelsap door, zodat alles goed met 
elkaar mengt. Zet de schaal/beslagkom in de 
koelkast en controleer met regelmaat of het 
geheel begint op te stijven. 
 
3. Klop in een schone, vetvrije beslagkom (door er 
met citroensap af te vegen) de eiwitten stijf met 
een klein snufje zout, neem een klein gedeelte 
apart.  Klop in een andere kom de slagroom 
lobbig  en voeg ondertussen suiker naar smaak 
toe en houd hier ook een deel van apart. Leg de 
slagroom op het eiwit en daarboven op de 
opgestijfde gelatine met sinaasappel.  Spatel 
alles voorzichtig door elkaar (vooral niet roeren). 
 
4. Bestrijk een pudding vorm met het apart 
gezette eiwit en giet daarna het mengsel in. Laat 
alles opstijven in de koelkast.  Keer de vorm op 
een mooie schaal om zodat de pudding eruit 
komt.  Versier de pudding met toefjes slagroom,  
en garneer met  extra vruchten. 
 
eet smakelijk!    

De HarehoenderDe HarehoenderDe HarehoenderDe Harehoender    
Het wezen datHet wezen datHet wezen datHet wezen dat    in het Midwintersprookje in het Midwintersprookje in het Midwintersprookje in het Midwintersprookje 

voorkomt, heeft wat weg van een bok voorkomt, heeft wat weg van een bok voorkomt, heeft wat weg van een bok voorkomt, heeft wat weg van een bok 

met met met met grote kippengrote kippengrote kippengrote kippen----    of hanof hanof hanof hanenpoten enenpoten enenpoten enenpoten en    

ramramramramhoorns. Het beest zou ongeveer tweehoorns. Het beest zou ongeveer tweehoorns. Het beest zou ongeveer tweehoorns. Het beest zou ongeveer twee    

meter dertig groot zijn. De voorpoten meter dertig groot zijn. De voorpoten meter dertig groot zijn. De voorpoten meter dertig groot zijn. De voorpoten 

van het beest zijn bokkenpoten. Het van het beest zijn bokkenpoten. Het van het beest zijn bokkenpoten. Het van het beest zijn bokkenpoten. Het 

kan geen menselijke taal verstaan, kan geen menselijke taal verstaan, kan geen menselijke taal verstaan, kan geen menselijke taal verstaan, 

maar begrijpt sommige dingen wel. De maar begrijpt sommige dingen wel. De maar begrijpt sommige dingen wel. De maar begrijpt sommige dingen wel. De 

Harehoender is zeer zeldzaam. Harehoender is zeer zeldzaam. Harehoender is zeer zeldzaam. Harehoender is zeer zeldzaam.     

                                                                        Het is niet Het is niet Het is niet Het is niet     

                                                                        bekend of het bekend of het bekend of het bekend of het     

                                                                        een hybride is een hybride is een hybride is een hybride is     

                                                            van verschvan verschvan verschvan verschillende illende illende illende     

                                                                wezens of dat de wezens of dat de wezens of dat de wezens of dat de     

                                                                    Harehoender een Harehoender een Harehoender een Harehoender een     

                                                                                    op zichzelf op zichzelf op zichzelf op zichzelf     

                                                                                        bebebebestaand ras           staand ras           staand ras           staand ras           

                                                                    is. Professoren    is. Professoren    is. Professoren    is. Professoren    

                                                        zettzettzettzetten vraagtekens         en vraagtekens         en vraagtekens         en vraagtekens         

                                                                    bij het bestaan  bij het bestaan  bij het bestaan  bij het bestaan  

                                                                        van dit wezen. van dit wezen. van dit wezen. van dit wezen.     

Immers zou het Immers zou het Immers zou het Immers zou het     

gaan om een gaan om een gaan om een gaan om een     

speciaal soort speciaal soort speciaal soort speciaal soort     

zoogdier dat zoogdier dat zoogdier dat zoogdier dat     

eieren zou leggen. eieren zou leggen. eieren zou leggen. eieren zou leggen.     

Het dier zou een voorkeur hebben voor Het dier zou een voorkeur hebben voor Het dier zou een voorkeur hebben voor Het dier zou een voorkeur hebben voor 

warme melk en pasteitjes. Herkomst is warme melk en pasteitjes. Herkomst is warme melk en pasteitjes. Herkomst is warme melk en pasteitjes. Herkomst is 

tot op dtot op dtot op dtot op de dag van vandaag onbekend en e dag van vandaag onbekend en e dag van vandaag onbekend en e dag van vandaag onbekend en 

is voor het eerst gezien nabij de is voor het eerst gezien nabij de is voor het eerst gezien nabij de is voor het eerst gezien nabij de 

bossen van Myr.bossen van Myr.bossen van Myr.bossen van Myr.    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WOORDZOEKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Penstroke & Pecus 
Magische Objecten Kabinet 
 

De magische winkel dicht bij u in 
de buurt komt nu met het “Boter 
en Bier” glas.  Geschikt voor 
warme en koude dranken. 
 
Het glas wordt verzekerd 
verzonden. Heeft u  
interesse, bericht  
ons dan voor de  
prijs. 

Centrum Hart en ziel 

Energetische Therapie -Reading en Healing. 

 
Reiki heeft miljoenen mensen  

hun leven veranderd en wordt  

wereldwijd gebruikt voor  

healing, ter ondersteuning  

van genezingsprocessen en voor 

algemeen welzijn. Wereldwijd  

vinden we Reiki-healers terug  

en in vele ziekenhuizen en  

revalidatiecentra wordt deze  

krachtige methode geïntegreerd om genezing en 

welzijn te bevorderen. De Reiki Cursus wordt 

gegeven in kleine groepjes. 

Reiki betekent “Universele Levensenergie”. Dit is 

de energie die overal aanwezig is, alles bezielt en 

door ons heen stroomt. De reiki methode leert je 

hoe je je opnieuw bewust wordt van deze energie, 

en hoe je de helende kracht kunt doorgeven met je 

handen, aan jezelf en ook aan anderen. Iedereen 

kan deze cursus volgen en zelf de voordelen van 

reiki ontdekken. Kijk op www.centrumhartenziel.nl 

 
  
   Info@MagicalTriangle.com 

www.MagicalTriangle.com 
 


