
 
Zomerzonnewende 
  
Zomer 
Zon zindert 
Zalig zwoel 
  
Alles straalt, bruist, pronkt 
Geurt en kleurt. 
Overvloed 
  
Overgave, openbaring, 
Vol, bol 
Extase. 
  
Aarde en hemel, 
Raken elkaar 
In één grote 
Warme omhelzing. 
 
 

  

Dit jaar zijn we welkom op het prachtige terrein van de 
familie van der Steen op ‘de Uelenspieghel’ in Uffelte, om 
ons Sint Jansfeest te vieren. www.uelenspieghel.nl  
Het programma ziet er als volgt uit: 
17.15-17.30 uur: inloop op het terrein, plaatsje zoeken aan 
de rand van het terrein. 
17.30 uur: opening en begin van de picknick 
17.30-18.15 uur Picknick 
18.15 uur: vuur wordt aangestoken, ceremonie door klas 
6, 
Zingen en daarna dansen rond het vuur 
18.50 uur: springen over het vuur door leerlingen van klas 
1t/m 6: klas 6 als eerste!!!! 
19.30 uur afsluiting en einde Sint Jansfeest. 
 
  

 Alle ouders nemen voor het eigen gezin een 
picknick mee en alcoholvrije dranken en een kleed om op 
te zitten, neem zoveel mogelijk plaats langs de randen 
van het terrein (sommige stukken terrein zijn afgezet met 
lint, daar niet achter komen s.v.p.)  

 Bovendien neemt ieder gezin extra toetjes mee: die zet je op een grote tafel daar neer:  

 De toetjestafel: daar kan iedereen van nemen, na het eten van de eigen picknick. Zorg wel 
voor eigen bestek, bord of kommetje. Zo’n extra toetje kan bestaan uit: pannenkoeken, 
fruitspiesjes, taart, cakejes, koekjes, verschillend fruit, yoghurt met vruchten.  

 Draag een bloemenkrans op je hoofd of doe bloemen op je hoed, maak een prachtige 
bloemcorsage: de bloemen bloeien nu in overvloed. De bloem die symbool is voor Sint Jan is 
de roos. 

 Weet je niet hoe je een krans zou moeten vlechten: op youtube is hierover een video. Of kijk 
op deze link: http://www.antroposofischleven.nl/onze-gevlochten-bloemenkrans-voor-Sint-jan/  

 
Parkeren: Links van de weg, steek schuin in en begin bij de ingang van het terrein. Rijdt zo veel 
mogelijk samen dit i.v.m. parkeerruimte!!!! 
Neem bij het verlaten van het terrein je eigen schalen, borden e.d. en afval mee? 
I.v.m. eventuele teken op het terrein: kinderen “gesloten” kleding aan.  
Bij het over het vuur springen géén regenlaarzen aan. 

http://www.uelenspieghel.nl/
http://www.antroposofischleven.nl/onze-gevlochten-bloemenkrans-voor-sint-jan/


  
Ook goed om te weten:  
De route naar de ‘Uelenspieghel’ vanaf Meppel richting Havelte/Uffelte langs de Hoogeveense vaart 
voorbij Uffelte rijden. Daarna bij bordje ‘camping de Haan’ linksaf  
slaan. Vervolgens rechtsaf de Winkelsteeg in (zandpad na theater). Bestemming bereikt. Parkeren 
rechts van de zandweg voor ‘de Uelenspieghel’,  
  
En dan nog dit: 
We zijn te gast bij de familie van der Steen: we maken dan ook dankbaar 
gebruik van hun terrein en faciliteiten. 
Als ouders zijn jullie verantwoordelijk voor het gedrag van jullie kinderen, 
dus houdt een oogje in het zeil! 
Op het privé gedeelte, rondom het huis komen we als gasten niet.  
Geen rommel achterlaten op het veld.  
Honden zijn niet welkom en roken mag niet. 
Bij slecht weer gaat het feest niet door. Dit wordt op de dag zelf bepaald. 
  
Wil je muziekspelen bij dit mooie feest, bij het zingen en dansen: vraag 
dan aan Eveline de bladmuziek? 
  
We wensen ieder een prachtig Sint Jansfeest toe! 
 
De Sint Janscommissie 
  
  
  

PS: Check de kinderen ’s avonds voor t slapengaan nog even op teken i.v.m. het bosrijke gebied? 

 
Tekenbeten en de ziekte van Lyme 

Je kunt ziek worden door een beet van een teek. Teken zijn hele kleine spinachtige beestjes en komen voor in hoog gras en 
struikgewas van bos, hei, duinen of de tuin. Teken kruipen op dieren of mensen en bijten zich vast in de huid. Ongeveer één 
op de vijf teken is besmet met de Lymebacterie. 
Controleer altijd op teken na een verblijf in natuur of tuin. Verwijder een teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme 
is dan vrijwel uitgesloten. 
 
Lees meer: www.ggddrenthe.nl/teken 

 

 
  
  

 
  
  
 

http://www.ggddrenthe.nl/teken

