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Beste lezer,
 
Ondanks de warme herfstdagen presenteren we u hieronder toch een rijkelijk gevuld
winters programma!
 
W. Govaerts

 
Emil Molt: oprichter van de eerste steinerschool

Emil Molt (1876-1936) was de stichter van de eerste
waldorfschool (in België 'steinerschool' genoemd) in
Stuttgart.
Recent verscheen over hem een uitvoerige (Duitstalige)
biografie. Frans Lutters werkte hieraan mee en zal vol
passie vertellen over het leven, het werk en de idealen
van Emil Molt: wie was hij? wat was zijn relatie met
Rudolf Steiner? hoe kwam de eerste waldorfschool tot
stand? wat waren de motieven van Emil Molt?

• datum: vrijdag 9 november 2018 om 20u
• plaats: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
• bijdrage: 8 euro
• gelieve vooraf aan te melden via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be
• organisatie: Antroposofie in Antwerpen, Via Libra & Waldorf 100

 
Waldorf 100 film met Nederlandse ondertitels

 
Om het 100-jarig bestaan van de steinerpedagogie te vieren, heeft de organisatie van
Waldorf 100 een mooie introductiefilm gemaakt. Deze film staat al enige tijd online, maar
sinds kort is de film ook met Nederlandse ondertitels beschikbaar!
Leun achterover en bekijk het filmpje op Youtube.
Met dank aan allen die zich hiervoor ingezet hebben.

 
Menselijkheid zonder grenzen
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Het septembernummer van Info3 is gewijd aan het thema van de
vluchtelingencrisis. Met veel en zeer interessante artikels wordt
weerwerk gegeven tegen de pleidooien voor gesloten grenzen en
tegen de toenemende ontmenselijking in het discours over en in de
maatregelen tegen vluchtelingen. Gelijk welke ethiek, behalve die
van F. Nietzsche, kan tot geen ander besluit komen dan tot de plicht
tot het verdedigen van menselijkheid en menselijke waardigheid.
Dat zulks offers vereist, is duidelijk. Ook diegenen die tijdens het
nazi-tijdperk in stilte of in het openbaar voor de menselijkheid op-
kwamen, hebben daarvoor offers gebracht. Dat is nu opnieuw aan
de tijd! Zie: www.info3-verlag.de

Het tijdschrift ligt ook ter inzage in de steinerbibliotheek in Antwerpen.

 
Voeding voor de vier temperamenten

Hoe kook ik voor de melancholicus, flegmaticus,
sanguïnicus of cholericus?
Elke type mens stapt op een andere manier door het
leven. De eeste sleept zich voort, de tweede gaat al
waggelend, de volgende huppelend en de laatste met
krachtige tred.

Hoe komt het dat mensen zich zo verschillend gedragen? Wij zeggen: dat komt door zijn
karakter. Maar beter zou zijn: dat komt door zijn temperament. Kennis hierover maakt de
sociale omgang meer begripvol.
In de inleiding hebben we het onder meer over de vier oerelementen en hun invloed op
plant, mens en dier, de oude geneeskunde met de vier 'humores', enkele basisbegrippen
uit de antroposofie en een link naar Dr Hauschka.
Tijdens de lessen vormen we ons een beeld van het desbetreffende temperament en slaan
we een brug naar de voeding en kruiden. Wat eet de melancholicus het best om zich wat
vrolijker te voelen? Welk gerecht tover je op tafel voor een cholericus?
Hoe trek je de aandacht van een sanguïnisch kind?  U proeft diverse gerechten die
waardevol zijn voor elk temperament.
Deze interessante lessenreeks geeft niet enkel een inzicht in de verschillende
mensheidstypes volgens de Europese filosofieën maar ook hoe je met voeding en kruiden
de gezondheid van elk temperament kan ondersteunen en bevorderen.
7/11/18: inleiding & melancholicus
14/11/18: sanguïnicus
21/11/18: flegmaticus
28/11/18: cholericus
• lesgever: Sigrid Dewaele, antroposofisch voedingsconsulent, natuurvoedingskok,
herborist
• uur: van19u tot 22u                                                    
• prijs : 185 € voor de reeks incl BTW, cursus, proevers en drank
• locatie: B&B 't Natuurlijk Genot, Maalzaakstraat 20 te Maarkedal (vlakbij de N60)
• Inschrijven: mail naar vegkookacademie@telenet.be of bel 0478 740323
• meer informatie: www.academievoorvegetarischekookkunst.be

 
Elk kwartaal 40 bladzijden antroposofie in de bus!

Antroposofie Vandaag is een Vlaams kwartaaltijdschrift voor
antroposofie, uitgegeven door de Antroposofische Vereniging
en Via Libra. De artikelen geven weer wat er aan antroposofie
en geesteswetenschappelijk onderzoek leeft. Zowel auteurs als
redactie werken op vrijwillige basis.
Het abonnement is inbegrepen bij het lidmaatschap van de
Antroposofische Vereniging. Ook niet-leden kunnen zich
abonneren. Informatie en proefnummer: klik hier.
 
Een overzicht van de inhoud van het recentste nummer:
- Levenstocht met Michaël (Cis Peeters)
- Van Jezus tot Christus - een inleiding (Wilbert Lambrechts)
- Republica Catalana? Over het nationalisme (Hugo Lueders)
- Voor een genereus Europa (Wilbert Lambrechts)
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- Het goede doen. The seed of our movement (Ianthe & Melanie Lauwaert)
- De overgang van microkosmos naar macrokosmos (Ariane Eschenberg)
- Rechtsleven in Dornach (LievenLenaerts)
- De oceaan schoonmaken (Christine Gruwez)
- boekrecensies
- verslagen

 
In the picture: Euritmietherapie van Rudolf Steiner

In opdracht van De Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie is de
in 1921 door Rudolf Steiner gehouden Heileurythmie-Kurs in het
Nederlands vertaald en opgenomen in de reeks Werken en voordrachten.
Van meet af aan wilde Rudolf Steiner met de euritmie niet alleen een
nieuwe bewegingskunst introduceren. 'Wij willen er ook zieke mensen
mee genezen,' zei hij al in 1912 toen hij de werking van zijn eerste
euritmische aanwijzingen zag. In 1921 was het zo ver: in een cursus
voor euritmisten en artsen legde Rudolf Steiner het fundament voor een
euritmietherapie.

Sindsdien heeft deze therapie vooral in Duitsland, Zwitserland en Nederland een grote
vlucht genomen en werd zij een vast bestanddeel van de antroposofische geneeskunst.
Met de uitgave van Euritmietherapie is de bron waaruit de ontwikkeling van de
euritmietherapie is ontstaan, in eigentijds Nederlands beschikbaar.
Het nawoord van Guus van der Bie behandelt het fenomeen van de beweging als zodanig
en het ontstaan van de cursus euritmietherapie. Ook gaat het nader in op verschillende
oefeningen uit de euritmietherapie.
Het boek kost € 27,50 en kan besteld worden bij Via Libra

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 ...

16 okt – Antwerpen – Boekpresentatie 'Drakendal', het nieuwe boek van
Kristien Dieltiens, 20u, De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen
19 /20 okt – Lille – Workshop Wegen van Wil, met Jaak Hillen, artObe, Rolleken
10, 2275 Lille, info en inschr.: www.artobe.org
20 okt – Lier – Natuurwetenschappen in de middenbouw: een inwijding, 10u tot 13u,
met Geert Simoens, info: www.steinerscholen-pbd.be
20 okt – Lille – Schilderen met natuurlijke grondstoffen, van 10 tot 17u, met
May Oostvogels, info en inschr.: www.artobe.org
20/21 okt – Nijlen – Vorm geven in 'groen' hout, met Johan Docquier, info op
www.hofvanverbeelding.be
23 okt – Brugge – De ontwikkeling in de leeftijdsfase van 7 tot 14 jaar, 20u,
voordracht door Nicola De Cono, Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, Brugge
(Assebroek)
25 okt – Brugge – 'Licht op de dood', 20u, voordracht door Raphaël Claessens,
Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, Brugge (Assebroek)
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
7 nov – Maarkedal – Voeding voor de vier temperamenten, reeks van 4, telkens
van 19u tot 22u, ook op 14, 21 en 28 november, door Sigrid Dewaele, inschrijven:
vegkookacademie@telenet.be
9 nov – Antwerpen – Emil Molt, oprichter van de eerste Waldorfschool in
Stuttgart, door Frans Lutters, 20u, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
10 nov – Gent – Introductie in de antroposofische menskunde, 3
voormiddagen, info: www.steinerscholen-pbd.be
12 nov – Gent – Kwintenstemming in de kleuterklas, met Klaar Aerts, 3
namiddagen, info: www.steinerscholen.be
17 nov – Brugge – Filosofie der vrijheid, 10 tot 17u, met Mieke Mosmuller, Hof
van Watervliet, 0ude Burg 27, 8000 Brugge, info en inschr.: marie-
anne.paepe@skynet.be
22 nov – Brugge – De moderne betekenis van het Parcivalverhaal, 20u, door
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anne.paepe@skynet.be
22 nov – Brugge – De moderne betekenis van het Parcivalverhaal, 20u, door
Willem Nijssen, Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, Brugge (Assebroek)
23 nov – Antwerpen – Geen mens zonder god, 20u, voordracht door Luc
Vandecasteele, Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen
24 nov – Hurtebise (prov Lux) – Cursus projectieve geometrie voor beginners,
tot 30 november, met Walter van Hove, info: louisahuybrechts@hotmail.com
30 nov – Berchem – Media-educatie (voor ouders en pedagogen), 20u, met Julia
Kernbach, info: www.steinerscholen-pbd.be
6 dec – Brugge – De ontwikkeling in de leeftijdsfase van 14 tot 21 jaar,
20u,voordracht door Nicola De Cono, Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, Brugge
(Assebroek)
7 dec – Antwerpen – Poëzie- en muziekavond, verdere gegevens volgen
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
13 dec – Antwerpen – De twaalf heilige nachten, 20u, voordracht door Raphaël
Claessens, Steinerschool Brugge, Astridlaan 86, Brugge (Assebroek)
14 dec – Antwerpen – Mildheid. Het toekomstige laten oplichten, 20u,
voordracht door Christine Gruwez, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
14 dec – Lille – Kunst en karma, vrijdag 9u30 tot zondag 17u, met May
Oostvogels, info en inschr.: www.artobe.org

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