
Betekenis van 

Yule
• Winter-Zonnewende: terugkeer
van het licht.
• Kortste nacht v/h jaar
• Yuletijd: 12 heilige nachten
(Ruige nachten)
• Oud maakt plaats voor nieuw
• Geboorte van lichtgoden
• Koning Hulst sterft
• Yuleblok: stuk hout waarvan de as
met Imbolc over de akkers wordt
gestrooid

Maan van de Yuletijd, Maan van de
Langste Nacht
8 december 2022

Dit is de tijd van samenzijn en gezelligheid. Een
van de tradities bij deze maan heet: wassailing.

Wassail is een warme drank gemaakt van appelsap
met kaneel, kruidnagel en steranijs. Soms word er

een geroosterde appel aan toegevoegd, of een
sinaasappel met kruidnagels erin.

De traditie zegt dat je de drank onder een
appelboom deelt met anderen terwijl je elkaar

goede gezondheid wenst.
Maak de drank en zoek een appelboom op. Proost

met jezelf (of met je gezin of met vrienden)
voor goede gezondheid en andere wensen.

Donkere Oude Maan
25 december 2022

De donkere maan is de maanstand van inkeer, in
jezelf terugtrekken en overdenken.Van loslaten en

kiezen voor jezelf.
Dit jaar valt donkere maan weer gelijk met

Kerstmis, en alhoewel veel heksen ervoor kiezen
om Yule te vieren is kerst maatschappelijk gezien

vaak een feestdag waarop de verwachtingen van je
omgeving hoog zijn. Dus kies deze donkere maan

eens voor jezelf! Schakel de telefoon uit en doe een
hele dag alleen maar dingen die te maken hebben

met lief zijn voor jezelf en rust, want we zijn zó
gewend om maar door te gaan dat we amper nog
de tijd nemen om naar ons lichaam en onze eigen

gedachten te luisteren!
Neem eens de tijd om na te denken over wie je

bent en wat jou gelukkig maakt. Hoe zorg je ervoor
dat je je élke dag gelukkig voelt? Wat kun je NU al

doen om dat te realiseren?

December 2022 printable
Creëer jouw eigen heksenagenda!

Met illustraties van Annemieke Bouwman
2022

Yule is het lichtfeest, daarom versieren we onze

kerstboom en onze huizen rondom kerstmis ook

uitgebreid met lichtjes! Veel kerstgebruiken hebben

een heidense traditie. Een mooi ritueel met yule

vind ik de wensboom: zet een tak in een vaas

en laat iedereen in huis 3 wensen opschrijven:

een voor zichzelf, een voor een ander en een

voor de wereld. Hang deze wensen op in de tak.

Laat de tak nu de hele yuletijd nog in huis staan,

en verbrand hem op 6 januari (aan het einde van

de yuletijd) om de wensen 'los te laten'.

Betekenis van het jaarfeest:

 

Yule - 21 december

Midden in de           ,   

vond ik de          in 
winter

zomer mezelf


