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Beste lezer,

Alweer een nieuwsbrief. Er zijn immers enkele activiteiten die om aandacht vragen. En ook
het boekenseizoen is opnieuw begonnen!

W. Govaerts

Nieuw boek: Sociale en antisociale impulsen in de mens
Ons leven van mens tot mens berust op datgene wat weeft in de
ontmoeting van de ene mens met de andere. Het werken aan
onszelf, en onze inzet voor een betere wereld, beginnen daar
waar we met de andere mens in verbinding komen. In de
voordracht in deze uitgave bespreekt Rudolf Steiner de kracht die
van mens tot mens werkt en geeft hij aan hoe wij de andere
mens tegemoet kunnen treden.

• 55 blz
• paperback
• uitg. Nearchus
• prijs:€ 10,00

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel van Via Libra, of ook te bestellen via e-mail (en
via de post). Portkosten worden apart aangerekend. Bestellen via info@via-libra.be.

Vergeet niet: antroposofische boekenwinkel in de Gitschotellei

• aanbod: Rudolf Steiner, steinerpedagogie, driegeleding, kunst enz. + kinderboeken,
kunstwenskaarten, vilten seizoenspoppetjes
• adres: Gitschotellei 188, 2140 Borgerhout (1ste verdieping)
• openingsuren:

- donderdag en vrijdag: van 10u30 tot 15u
- zaterdag: van 10u tot 12u
- voorlopig alleen tijdens de schoolweken

http://ymlpsend5.net/840feuwwbagaehswwacabyhakaesje/click.php
mailto:info@via-libra.be


 
De morgenroep van Michaël
Een inleiding op het Michaëlsfeest, met muziek, inleiding,
gesprek
De mens kan openingen in zichzelf scheppen voor de geestelijke
wereld van waaruit hem daardoor hulp kan en zal toestromen, ook
in deze tijd, ja juist voor deze tijd die daar zoveel nood aan heeft.
Dit gebeurt niet vanzelf, maar indien wij actief, in onszelf, de
openingen, de lege ruimte ervoor scheppen, dan kunnen wij de
drager van imaginaties, inspiraties en intuïties worden. Het zijn
geschenken in de zuiverste vorm. Wie geeft ze ons? Waardoor zijn
ze mogelijk? Kunnen wij hieraan namen geven? Welke
verantwoordelijkheid geven ze ons?
De levensloop van Rudolf Steiner was een volgehouden exercitie op
deze weg, tot het einde toe. Wat heeft hij onze tijd ermee gegeven?
• datum: 21 september 2018, van 20u tot 22u
• plaats: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
• muziek: Jorien van Tuinen
• inleiding: Wilbert Lambrechts
• gespreksleiding: Arnout De Meyere
• vrije bijdrage
• gelieve vooraf aan te melden via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

 
Michaëlfeesten in België

Rudolf Steiner verwachtte dat in de toekomst steeds
meer mensen met de geestelijke gaven van Michaël
zouden verrijkt worden en dat er dan ook bijzondere
reden zou zijn om jaarlijks grootse Michaëlfeesten te
vieren. De aanzet daartoe bestaat sinds de eerste
helft van de twintigste eeuw ook in België op
verschillende plaatsen rond 29 september, de
traditionele feestdag van Michaël op het eind van de
zomer en het begin van de herfst. Het bewustzijn
ervoor stijgt en wordt steeds intensiever. Hier een
(beslist onvolledig) overzicht van wat er dit jaar plaats
vindt.
• 20 sept – Heide: De Tafelronde. Een maandelijkse
Antwerpse ledengroep viert samen het Michaëlfeest
vanuit een bepaald thema, een maaltijd, vrije
inhoudelijke bijdragen en  een kunstzinnig gedeelte.
Omdat continuïteit belangrijk gevonden wordt, werkt
men met een vaste groep die al een aantal jaren
bestaat. Het afgelopen jaar werkte de groep ook ook
met de kosmische imaginaties over het jaarverloop
(GA 229).
• 21 sept – Antwerpen – De morgenroep van Michaël.
Een voorbereidingsgesprek voor een Michaëlsfeest,
20u, inleiding door Wilbert Lambrechts,
gespreksleiding Arnout De Meyere, muziek: Jorien Van
Tuinen, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen (zie bericht
hierboven). 
• 29 sept – Gent – Religies, onderweg naar het
algemeen menselijke, 14u-18u, met Khalid
Benhaddou, Jonas Slaats en Christine Gruwez,
Clemenspoort (zaal De Parel), Overwale 3/1, 9000
Gent (een zijstraatje van de Voskenslaan, op 250
meter van het Sint-Pieterssation) (meer info in het
vorige nummer van ons e-zine).

• 29 sept – Brussel – Voordracht van Wilbert Lambrechts in het Frans te Brussel:
L'impulsion de Michaël, force de transformation, 15u, av. Hippodrome 127, 1050 Brussel.
• 30 sept – Haltinne – Rencontre animée par Michel Laloux , philosophe de l'éducation et
économiste: Michaël à la chèche, Michaël au Golgotha: qui était l'être de l'enfant Jésus de
la lignèe de Nathan? Importance de cette question pour une célébration moderne de la fête
de Michaël. De 9h00 à 16h30. www.soi-esprit.info/evenements-activites
• 7 okt – Brussel – Michaël in Brussel, van 10u30 tot 16u30, met Cis Peeters. Er worden

mailto:initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be
http://ymlpsend5.net/311ecuwwhacaehswwalabyhataesje/click.php


een 7-tal plaatsen in de binnenstad bezocht waar Sint-Michiel wordt afgebeeld en vereerd,
met aandacht voor de opgaven van deze stad. Afspraak aan het Noordstation, vooraf
aanmelden: wielhof@skynet.be

 
De filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner

voordracht door Kristina Lucia Parmentier
  De filosofie van de vrijheid: oersaai? pure tijdverspilling?
Net zo lastig als stoppen met roken.
Waarom zou ik me in dit internet-tijdperk bezighouden met een boek uit
het jaar 1894?
Toch is er geen boek dat beter past bij de slogan ‘Durf denken’ van de
Universiteit Gent.
Geschikt voor: doemdenkers, andersdenkenden, ongelovige
Thomassen, feministes, twijfelaars …

• datum: vrijdag 5 oktober 2018 om 20u
• plaats: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
• bijdrage: 8 euro
• gelieve vooraf aan te melden via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

 
Waldorf 100 – feestjaar 2018-2019

In 1919 werd de eerste waldorf/steinerschool opgericht in Stuttgart. Tijdens het schooljaar
2018-2019 werken we naar de 100ste verjaardag toe met verschillende activiteiten:
• EduArta: nieuwe lerarenopleiding voor steinerscholen gaat van start op 29 sept. 2018
• 3 B's: bijen, bloemen en bomen: internationaal bijenproject
• lerarendag 'Back to Basics' op 4 oktober 2018, voor alle leraren van steinerscholen in
Vlaanderen
• drieledig mensbeeld als studiethema voor alle lerarencolleges
• nieuwjaarsreceptie voor leraren, oud-leraren en pioniers op 19 januari 2019
• leerlingendagen op 19 februari en 26 maart 2019 (per leerjaar)
• nieuw schoollied
• paasconferentie in april 2019
• herneming van de drie cursussen uit augustus 1919 in augustus 2019
• Michaëlsfeest 2019: op weg naar de volgende 100 jaar!

 
Workshop Wegen van Wil
Een unieke gelegenheid om via de beeldende taal van de kunst de
these “karma en reïncarnatie” te onderzoeken vanuit je eigen concrete
insteek: wat is mijn volgende te zetten stap – in mijn leven, in mijn
relaties of in mijn werkveld – gezien vanuit karmisch perspectief?
Deze tweedaagse is een diepgaande workshop om wegen van onze wil
te onderzoeken.
Vragen die centraal staan:

– komen we op de wereld met een aangeboren psychische structuur die erom vraagt om
verder ontwikkeld te worden?
– hebben al onze weerstanden en kwaliteiten hun oorsprong in dit leven?
– wat is de volgende te zetten stap in het kunstwerk dat we zelf zijn?
– wie zijn we zelf?
Het boek Wegen van Wil van Jaak Hillen werd uitgegeven door Via Libra en kan aldaar
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Het boek Wegen van Wil van Jaak Hillen werd uitgegeven door Via Libra en kan aldaar
besteld worden, of op de workshop zelf aangeschaft worden.
• data:vrijdag en zaterdag 19 & 20 oktober 2018, van 9u30 tot 17u
• bijdrage:€195 excl. 21% btw, incl. lunch met soep, sla en brood
• overnachten: er kan gekampeerd worden aan €7 per nacht, er zijn kamers in de buurt
voor €20 per nacht, je kan in de Lilse Bergen kamperen of een trekkershut nemen (op tijd
aanvragen) of je kan een hotelletje in de buurt nemen
• plaats: artObe, Rolleken 10, 2275 Lille (bij Herentals)
• meer info: www.percolab.be

 
In the picture: Islam en christendom van Luc Vandecasteele

In dit boek gaat de auteur op zoek naar de ware betekenis van de
Koran. Hij hanteert daarvoor verschillende vertalingen.
Luc Vandecasteele weet verscheidene clichés over de islam te
demystifiëren, ontdekt heel wat gelijkenissen met christendom en
geesteswetenschap, maar vooral: het boek zet aan tot denken, tot zelf
op zoek gaan. In die zin stelt het vooral vragen!
Uit het voorwoord van Christine Gruwez: «Islam en christendom – In
wezen diep verbonden? kan men ter hand nemen als een diepgravende
studie over de koran, waarbij vele minder bekende aspecten voor het
eerst bij elkaar worden gebracht.

Maar men kan het ook ter harte nemen als een uitnodiging om de eigen toegang tot
christelijke waarden en cultuur te verruimen en daardoor tevens ruimte te scheppen opdat
ook in de wereld van de islam deze toegang als een individuele weg mogelijk wordt. Twee
mensbeelden kunnen elkaar daarbij de hand reiken. In de westerse wereld domineert de
‘prometheïsche’ mens, terwijl in de wereld van de islam de ‘pontificale’ mens op de
voorgrond staat. De prometheïsche mens streeft naar zelfrealisatie waarbij het niet zelden
gebeurt dat hij medemensen en wereld daartoe instrumentaliseert, terwijl de pontificale
mens de zelfrealisatie ondergeschikt maakt en vaak ook onderdrukt ten voordele van het
voltrekken van Gods woord op aarde. In hun beider eenzijdigheid ligt onmiskenbaar een
opdracht, die door de auteur wordt geduid als een bevrijdingsproces.»
 
• Islam en christendom: in wezen diep verbonden?: € 12,00 + verzendingskosten (het
boek werd in prijs verlaagd van 19,90 naar 12 euro)
• bestellen bij Via Libra

 
Petitie voor VN-verklaring voor de rechten van boeren en
boerinnen
Het onderhandelingsproces voor de VN-verklaring voor de rechten van boeren en
boerinnen loopt ten einde. De stemming voor de leden van de Mensenrechtenraad
(inclusief België) vindt plaats op 27 of 28 september in Genève. Teken daarom nu de
Europese petitie die de Europese leiders vraagt om voor de VN-verklaring te stemmen. Dit
filmpje van FIAN geeft meer info over waarom zo'n verklaring nodig is.

Kalender: overzicht van activiteiten
Hieronder vindt u de antroposofische activiteiten van de komende maanden. Sommige zijn
eenmalig, andere data geven de eerste dag van een reeks aan.
We kiezen ervoor om deze activiteiten in een kort overzicht weer te geven. Voor heel wat
activiteiten moet men zich aanmelden – als u niet weet bij wie of waar, mag u dat altijd
aan ons vragen ...
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21 sept – Antwerpen – De morgenroep van Michaël. Een
voorbereidingsgesprek voor een Michaëlsfeest, 20u, inleiding door Wilbert
Lambrechts, gespreksleiding Arnout De Meyere, muziek: Jorien Van Tuinen,
Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
21 sept – Borgerhout – Spreken, ja dat willen we!, 14u tot 18u, met Johan
Versteyhe, 't Werkhuys (in de Zolderruimte), Zegelstraat 13, 2140 Borgerhout
21/22 sept – Nijlen – Beeldhouwatelier, 4 namiddagen, met Johan Docquier, info
op www.hofvanverbeelding.be
22 sept – Lier –Benefietavond Anthromedical Hospital, 19u30, met Jean Bosco
Safari, info op https://elimedici.be
22 sept – Mechelen – Jaaropleiding vegetarisch koken, door Sigrid Dewaele en
Johan Weyens, info en inschr.:
www.academievoorvegetarischekookkunst.be/jaaropleidingvegetarischkoken
23 sept – Olen – Opendeurdag Woonzorgcentrum Zilverlinde, 14 tot 17u,
Residentie bij De Linde, Sterrenwijzer 11 te Olen, info: www.wzczilverlinde.be
28 sept – Berchem – Kunstzinnige technieken en de kracht van kunstzinnig
werken, cursus van 10 vrijdagen met Hermelinde Laga, info:
www.hermelindelaga.com
29 sept – Gent – Religies, onderweg naar het algemeen menselijke, 14u-18u,
met Khalid Benhaddou, Jonas Slaats en Christine Gruwez, Clemenspoort (zaal De
Parel), Overwale 3/1, 9000 Gent (een zijstraatje van de Voskenslaan, op 250 meter
van het Sint-Pieterssation)
29 sept – Berchem – Word leraar vanuit de steinerpedagogie, eerste cursusdag,
o 19u receptie voor iedereen die deze nieuwe opleiding mee wil ondersteunen
5 okt – Antwerpen – 'Filosofie van de vrijheid' van Rudolf Steiner, 20u, door
Kristina Lucia Parmentier, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
5 okt – Berchem – Biografische thema's kunstzinnig verwerken, cursus van 10
dagen doorheen 2018-19, met Hermelinde Laga, info: www.hermelindelaga.com
7 okt – Brussel – Michael in Brussel, van 10u30 tot 16u30, met Cis Peeters
19 /20 okt – Lille – Workshop Wegen van Wil, met Jaak Hillen, artObe, Rolleken
10, 2275 Lille, info en inschr.: www.artobe.org
20/21 okt – Nijlen – Vorm geven in 'groen' hout, met Johan Docquier, info op
www.hofvanverbeelding.be
3 nov – Gent – Gedenkstonde voor alle gestorvenen. 'Jong gestorvenen',
14u30, voordracht door Myriam Driesens
5 nov – Mortsel – Avondcursus Geometrisch tekenen, met Hermelinde Laga, 7
avonden, info: www.hermelindelaga.com
9 nov – Antwerpen – Emil Molt en de eerste Waldorfschool in Stuttgart, door
Frans Lutters, 20u, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
10 nov – Berchem – Introductie in de antroposofische menskunde, 3
voormiddagen, info: www.steinerscholen.be
12 nov – Gent – Kwintenstemming in de kleuterklas, met Klaar Aerts, 3
namiddagen, info: www.steinerscholen.be
24 nov – Hurtebise (prov Lux) – Cursus projectieve geometrie voor beginners,
tot 30 november, met Walter van Hove, info: louisahuybrechts@hotmail.com
8 dec – Gent – Jihad van liefde, Mohamed El Bachiri in dialoog met Christine
Gruwez (in het Frans, met vertaling naar het Nederlands), 15u, zaal ‘De Parel’,
Clemenspoort (voormalig Redemptoristenklooster), Overwale 3/1, 9000 Gent

Dat was het voor deze keer. Nieuwe berichten volgen binnenkort!
Meer info over Via Libra op onze website
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