
  
          

                                                                            

                                                                                                       

Wat voor type spel is het?  

Kwintetten is een gezelschapsspel voor 
mensen vanaf 16 jaar, dat het beste gespeeld 
kan worden met een groep van 3 tot 7 
personen. 
Naast het spelplezier worden de spelers 
inhoudelijk uitgedaagd; daarbij gaat het om 
het ontwikkelen van een bredere kijk op 
duurzame ontwikkeling. Dit spel is gemaakt 
vanuit de overtuiging dat bijvoorbeeld  een 
financiële crisis alleen opgelost kan worden 
vanuit een samenhangende kijk op natuur, 
economie, de rechtsstaat, cultuur en spirituele 
ontwikkeling.  

Het spel bestaat uit drie rondes, die kunnen 
worden gekarakteriseerd als respectievelijk 
roven , ruilen en associëren of 

samenwerken. Ronde één is vergelijkbaar met 
het t radit ionele kw artet ten.

  

Het spel leent zich goed voor educatieve 
doeleinden, in de hoogste klassen van het 
voortgezet-  en in het hoger onderwijs. Het 
nodigt uit tot gesprek en onderzoek, en kan 
een rol spelen in ontwikkelingsstappen van 
organisaties en instellingen. 

 

Waarom Kwintetten?  

Dit spel is opgebouwd uit twaalf sets 
van elk vijf kaarten. Elke kaart staat 
voor een levensgebied. Deze vijf 
levensgebieden vormen de grondslag 
van het spel:  

Het Geestelijk Leven 
Het Culturele Leven 
Het Rechts- Leven 
Het Economische Leven 
Het Natuurlijk Leven  

De mens, geplaatst tussen hemel 
(geest) en aarde (natuur), is actief 
op het vlak van economie, recht en 
cultuur.   

Kwintetten gaan spelen?  

8 juni 2011 in de Estafette winkel in 
Zutphen is een presentatie en 
spelavond van 19.30 tot 22.00 uur!  

Er kan een workshop met 
spelbegeleiding, verhaal over 
vernieuwende economie en gesprek 
worden aangevraagd.  

Het spel kan voor  8 ,5 0 per stuk 
worden besteld ( excl. Verzendkosten).   

Het spel is ontwikkeld door: 
Jan Saal, Jan Roelofs en Bart Keer 
Vormgeving: Keerpuntproducties 
Rechten: Helecon CV  

Voor vragen of bestellen: 
www.keerpuntproducties.nl 
06 28937947 (Bart Keer)       

 

http://www.keerpuntproducties.nl


Economie als scholingsweg

 
Een cursusmiddag met Jan Saal en Bart Keer  

Op 29 oktober 2011 in Zutphen en op 28 januari in Driebergen  

Onze tijd lijkt te vragen om een nieuwe, duurzame kijk op de economie. 
Wil je op een vernieuwende manier met de economie omgaan, dan vraagt dat ook nieuwe  
stappen van jou zelf als mens, inclusief een nieuwe manier van omgaan met geld.  

Mensen kunnen hun houding ten aanzien van de economie ontwikkelen van roven via 
ruilen naar associëren of samenwerken. Dat is een hele ontwikkelingsweg, die 
samenhangt met een zekere innerlijke scholing, waarbij we geld kunnen leren zien als 
vermaterialiseerde geest! Het geld kan ons helpen om ons bewustzijn te scholen.  

We leren drie gebieden onderscheiden, waarin wij als mens actief zijn: het economisch 
leven, het rechtsleven en het culturele leven. In elk van deze gebieden lijkt het geld op een 
andere wijze te moeten stromen, wil de maatschappij gezond kunnen worden. 

Werkwijze 
We beginnen de dag spelenderwijze met een nieuw ontwikkeld spel: 

Kwintetten,  
een spel met een duurzame kijk 
op geld, mens en maatschappij

 

Jan Saal zal vertellen over de economie als scholingsweg , en we zullen uitgebreid met 
elkaar in gesprek- en aan het werk gaan vanuit dit thema, waarbij ieders eigen vragen en 
ervaring aan bod kunnen komen. Daarbij zullen we ons richten op de idealen 'vrijheid, 
gelijkheid en broederschap' in relatie tot drie 'soorten' geld: koopgeld, leengeld en 
schenkgeld. Maar vooral ook op de vraag hoe we als individu ons denken, voelen en willen 
verder kunnen ontwikkelen en scholen om die idealen en een gezonde omgang met geld te 
verwerkelijken. Deelnemers krijgen aan het eind van de dag het spel Kwintetten cadeau.  

De docenten 
Jan Saal is initiatiefkundige, oud medewerker van de Triodos bank en directeur van de 
Warmonderhof, opleiding voor biologisch-dynamische landbouw. Hij adviseert op het gebied 
van vernieuwende economie en gemeenschapsvorming in Nederland en België. Hij houdt 
hier ook lezingen over (www.jansaal.nl)  

Bart Keer is kunstenaar en procesbegeleider, met zijn bedrijf Keerpunt Producties richt hij 
zich op het verder komen met ontwikkelingsvragen en vraagstukken 
(www.keerpuntproducties.nl)  

Jan Saal en Bart Keer zijn beiden verbonden als docent aan de Estafette Academie (gelieerd 
aan de Estafette winkelketen voor biologische voeding)  

http://www.jansaal.nl
http://www.keerpuntproducties.nl


  
Aanmelden  

Datum: 28 januari 2012 
Plaats:  Het Middenhuis, Fie Carelse straat 32, Zutphen 
Tijd:                 13.00 tot 17.00 uur 
Kosten:             75,- te voldoen via Triodos rekening 198413300 t.n.v.  IAOT. 
Opgave:          via cursus@iaot.nl

 

De aanmelding is definitief na ontvangst van het cursusbedrag.  

of  

Datum: 28 januari 2012 
Plaats:             De Oranjerie op het terrein van Antropia bij station Driebergen 
Tijd:                 13.00 tot 17.00 uur 
Kosten:             75,- te voldoen via Triodos rekening 198413300 t.n.v.  IAOT. 
Opgave:          via cursus@iaot.nl

 

De aanmelding is definitief na ontvangst van het cursusbedrag.  

Meer informatie ook via: 
info@keerpuntproducties.nl 
www.keerpuntproducties.nl 
www.jansaal.nl 
www.iaot.nl    

http://www.keerpuntproducties.nl
http://www.jansaal.nl
http://www.iaot.nl

