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OKTOBER
‘HALLOWEEN’
MAAND
ONTVANGEN CRAFTSMEN’
De nieuwe Gilde Clowns collectie is door ons ontvangen, o.a.

‘Küchenquartett, Herzliche Grüße

De GILDECLOWNS-knutselaars (foto): -De doe-het-zelver,
-De behanger, -De metselaar, -De prutser'

'Ahoy, Matey! (Pirate Mickey) Disney Traditions € 37.95

'Boo-Caneers! (Pirate Minnie) € 37.95 Disney Traditions.

Cherished Teddies Halloween 2012

'Tiny Enchantress' (Tinker Bell As Witch) € 37.95
Disney Traditions.

'Devlin' (I Love Your Devilish Smile ) € 24,95

HERKOMST ‘HALLOWEEN’
De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All
Hallows Eve, (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1
november.
n de Keltische kalender begon het jaar op 1 november,
dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het
zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd
voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak
Saun, het Ierse woord voor de maand november).
Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De
Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle
gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen
een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

'Oralee' (You Drive Me Batty)

Gary and Jean (€ 24,95 p/st)

€ 37.95

Op het eiland Groot-Brittannië werd Halloween vooral door de
Kelten gevierd. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen,
werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de
deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten
maskers. Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen,
vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind
oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het eren
van de doden.
In de negende eeuw van de huidige tijdrekening steekt een Europees
christelijk gebruik de zee over en vermengt zich met het Halloween
feest. Op Allerzielen - 2 november - gingen in lompen gehulde
christenen in de dorpen rond en bedelden zielencake (brood met
krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de
dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding
uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende
zijn opname in de hemel te bespoedigen. Het "Trick or Treat"
spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong.

In de Verenigde Staten maakt het feest vooral opgang in de tweede
helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Ierse en Schotse
immigranten het land binnenkwamen. In de VS duikt dan de
bekende jack-o'-lantern-pompoen op, die in de hele wereld wellicht
het bekendste gezicht van Halloween is.

Bron:Wikepedia

Wicked Witch

€28.90

* Zie F2HO.com Dragons/Witches

Winter Story Dreamlight New

Nieuwe Collectie Dreamlight (Handmade).
Herfst en winter designs, Handgemaakt in glas
(incl. waxinelichtje). Prijzen v.a. 9,95.
Uitgebreide collectie ontvangen en nu in de winkel.
De Dreamlight collectie is niet te vinden in onze
webwinkel.
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