
Happy Circle Verjaardag Feestje van … 
 

Dag 
 

Tijdens deze dag komen we samen om jullie vriend(in) op originele wijze ‘in de bloemetjes’ te zetten. 

We arriveren omstreeks 11 uur en vinden onze draai tijdens een deelronde onder het genot van een 

kopje koffie/thee. 

Daarna bewonderen we samen zijn/haar tuin en zonder overleg plukken we in stilte bloemen en  

bladeren. Maak er, voor je ze plukt, vanuit dankbaarheid contact mee. Neem vooral bloemen en  

bladeren die ‘vrezen’ om niet verkozen te worden, b.v.:  

 Dicht tegen de grond 

 Ergens achteraan uit het zicht 

 Een beetje beschadigd 

 Waar er héél véél van zijn 

Wees bescheiden waar nodig, wees enthousiast waar dit goed 

voelt, wees mild als je ziet dat een ander dezelfde plukt…. 

Alles is goed. 

We stallen onze verzameling uit, bewonderen elkanders buit en 

in een ronde delen we wat we tijdens het verzamelen hebben ervaren. 

Er wordt een specifiek plan voor de cirkel opgesteld, waar we vervolgens absoluut wel van zullen afwijken.  

Terwijl we knippen en schikken verbinden we ons met het woord vriendschap, wat het voor ieder 

van ons betekent en vanuit dat gevoel plaatsen we een intentie voor hem/haar. Oei……... en hij/zij zelf 

dan? Die focust op zijn/haar bijzondere dag tussen vriend(inn)en. 

Als de cirkel af is plaatsen we hierin onze symbolische voorwerpen en vertellen we in een deelronde 

wat deze dag voor ons betekend heeft. 
 

Gedurende de dag (en vooral als de cirkel af is) nemen we foto’s, véél foto’s. Van elkaar, van onszelf, 

van de jarige, in de cirkel…. Genoeg materiaal voor een bijzondere fotoboek welke ik eventueel zelf zal 

samenstellen. Ik verwacht alle foto’s via Wetransfer.com naar mijn emailadres: regenboogvrouw-

tje@gmail.com. Ik hoop ook op enkele persoonlijke teksten via email om bij die foto’s te plaatsen. 

 

Ik zie ernaar uit en jullie? 

Annemieke 

Wat neem je mee? 
 Één voorwerp als symbool voor 

hoe je de jarige ‘ziet’. 
 Één voorwerp als symbool voor 

wat haar toewenst. 
 Een schaartje en bloemenschaar 
 (Niet noodzakelijk, maar soms 

heb je je eigen favoriet) 
 Een mandje uit natuurlijk    

materiaal 


