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Beste lezer,

Graag wensen wij u met deze nieuwsbrief een fijne adventstijd toe.

W. Govaerts

Uitnodiging: Sterren horen
Op vrijdag 7 december 2018 wordt voor het eerst een
Belgische afdeling actief van de sectie Schone
Wetenschappen van de Hogeschool voor
Geesteswetenschappen (Goetheanum, Dornach). Dat
zal gevierd worden met het verschijnen van een
dichtbundel en een voorstelling daarvan: dichters lezen
voor, muzikanten spelen muziek.

EEN NIEUWE SECTIE VAN DE HOGESCHOOL VOOR GEESTESWETENSCHAP
GAAT VAN START IN BELGIË MET DE PRESENTATIE VAN EEN DICHTBUNDEL
De dichtbundel Sterren horen bevat werk van Christine Gruwez, Wilbert Lambrechts en Elze
Rens. De dichters lezen voor uit eigen werk. Er wordt muziek gebracht van Mozart, Beethoven,
Purcell en Staeps door Elze Rens, Johanna en Esther Lambrechts. Christiane Haid, internationaal
leider van de sectie Schone Wetenschappen in Dornach en uitgeefster van het Verlag am
Goetheanum, geeft de inleiding.
De dichtbundel kost 13 euro tijdens de voorinschrijfweek en tot op de presentatie-avond. Nadien
te bestellen voor 18 euro. De dichtbundel bevat een bijzonder vel met daarop twee gedichten die
met de hand gezet zijn en gedrukt door Kris Bekkers. 
• datum: vrijdag 7 december 2018 om 20u
• plaats: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
• vrije bijdrage
• gelieve vooraf aan te melden via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

Steiner Bookshop in Antwerpen in december elke zaterdag OPEN
Om tegemoet te komen aan de vraag om met het oog op kerst- en nieuwjaarsfeesten
antroposofische boeken als geschenk te kunnen kopen, organiseren de vrijwilligers van de Steiner
Bookshop extra openingsuren. Die zijn als volgt:
- elke donderdag en vrijdag van 10u tot 15u
- ook elke zaterdag van december van 10u tot 15u
Deze uren gelden ook tijdens de kerstvakantie (27, 28 en 29 december).
Tussen Nieuwjaar en Driekoningen is de bookshop gesloten. Eerste openingsdag in 2019 is
donderdag 10 januari.
Niet vergeten: behalve boeken zijn er ook vilten (seizoens)poppetjes en mooie postkaarten te
koop.
adres: Via Libra vzw, Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

Mildheid - voordracht door Christine Gruwez
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Mildheid is geen gevoel, maar is van de orde van een daad. Het is tevens
een kracht die uit deze daad voortvloeit. Namelijk de kracht die het
nieuwe, datgene wat er nog niet is geweest, mogelijk maakt.
Mildheid maakt toekomst mogelijk. Tussen twee mensen bijvoorbeeld. Zo,
dat je het kleine in iemand op een manier kan aankijken dat doorheen dit
kleinere het grotere een moment lang kan oplichten. Op dat ogenblik is er
geen tegenstelling meer tussen het kleinere en het grotere in iemand,
maar is het het zogenaamde kleinere dat mogelijk maakt dat het grotere
in verschijnking kan treden. In een nieuw licht. 

• datum: vrijdag 14 december 2018 om 20u
• plaats: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
• bijdrage: 8 euro
• gelieve vooraf aan te melden via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

 
Vacature: algemeen directeur m/v voor WIDAR

In verband met de pensionering van de huidige directeur zoeken wij een inspirerende en
verbindende leider die op zijn/haar eigen manier invulling geeft aan het beleid en de doelstellingen
van Widar.
Widar is een erkende sociaal-therapeutische instelling die al ruim 30 jaar bestaat en waar circa 50
mensen met een beperking wonen en werken, opdat zij een zo normaal en volwaardig mogelijk
leven kunnen leiden. De bewoners en de medewerkers vormen samen een gemeenschap. De zorg
voor en de ontwikkeling van de bewoners als individu staan centraal.
Kenmerkend is dat elk huis medewerkers heeft die in gezinsverband wonen en leven met de
bewoners. Tegelijkertijd zetten we ons in om medewerkers een werkomgeving te bieden met
kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Geïnspireerd door de antroposofie doen we dat op
een zo breed mogelijke manier.
In de werkplaatsen worden kwaliteitsvolle producten en biologisch-(dynamische) voedingswaren
voortgebracht. Met het maken en verkopen van producten nemen de bewoners deel aan het
maatschappelijk leven en ontwikkelen zij een gevoel van eigenwaarde.
Widar zoekt een kandidaat die in staat is de positie en continuïteit van de organisatie te
verstevigen in een maatschappelijk veld dat voortdurend verandert.
Voor informatie en voor een uitgebreider organisatie- en functieprofiel kunt u contact opnemen met
dhr. Jan Borghs: tel. 0032 (0)14/63.92.70 of per mail jan.borghs@widar.be

 
Waarom scholen 'digitaliseren' zonder het effect daarvan te kennen

Het onderwijslandschap is niet immuun voor
sociale trends die gestuurd worden door
machtige belangengroepen. Digitalisering is
de beslissende focus in de huidige agenda
voor het herschrijven van de pedagogische
praktijk van de toekomst in Europa. De
digitale verschuiving moet beginnen op het
lagereschoolniveau.
Wetenschappelijk onderzoek is  echter niet
eenduidig over de impact van technologie
op de ontwikkeling van kinderen.
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Een groeiend aantal onafhankelijke studies op het neurologische, psychologische en pedagogische
vlak trachten de langetermijneffecten van digitale apparaten op de fysieke en mentale
ontwikkeling van jonge kinderen te ontrafelen. Door de snelle opkomst van technologieën in steeds
kortere tijd stellen er zich meer vragen dan er antwoorden kunnen gegeven worden. De recentste
studies over de ontwikkeling van het brein suggereren dat ervaring in de vroege kindertijd
beslissend is voor het vermogen van het brein om sterke mentale verbanden te leggen.
Het menselijk brein is het verbindingsorgaan tussen de binnen- en buitenwereld. Actieve
interacties met de onmiddellijke omgeving helpen kinderen om de neuronale verbindingen in hun
brein te stabiliseren door mentale concepten te verbinden met fysieke acties. Interacties met reële
gezichten van mensen zijn essentieel voor de ontwikkeling van communicatie-vermogens, met
inbegrip van het spraakvermogen en het luisteren naar de omgeving.
 
Zorgen met betrekking tot gebrek aan keuzevrijheid groeien.
Om de uniciteit van ieder kind te respecteren en een positief resultaat voor iedereen te
garanderen, moedigt ELIANT voortdurend onderzoek aan dat de effecten van technologieën op
kinderen aantoont, vanuit de overtuiging dat veranderingen in onderwijs en opvoeding gebaseerd
moeten zijn op sterke feiten. Daarom ondersteunt ELIANT ten zeerste het recht van leraren,
zorgverstrekkers en ouders om het laatste woord te hebben over hoe kinderen worden opgevoed
door de vrije keuze tussen verschillende pedagogische methodes te laten spelen.
Onze alliantie is uiterst dankbaar voor het mee ondertekenen van de petitie van ELIANT. Bekijk
vooral ook de nieuwste ELIANT-video, die het proces toont van een gezonde ontwikkeling van de
hersens.

 
Stil(te)Weekend in april

De kern van alle dingen is stil en eindeloos.
(Felix Timmermans)

Dit stille weekend is voor jou, die in een kleine groep wil
samenkomen, om in stilte te genieten van de
indrukwekkende natuur gecombineerd met beeldende kunst.
Naast het wandelen, kan je op een non-verbale manier stil
leren staan bij jouw vraag, een wens, een verlangen of iets
dat je tegenhoudt. Het buiten je plaatsen van wat je
bezighoudt met klei, kleur, kleine objecten, werkt als een
spiegel en maakt het mogelijk om een proces te starten en
dit te observeren, te voelen en om te vormen.

- begeleiding: May Oostvogels en Betsie Peeters
- data: 25-26-27-28 april 2018 (aankomst donderdagavond tussen 19u en 20u, afsluiten op
zondag om 16u)
- verblijf: Haus Engel, gelegen in het gehucht Steffeshausen-Burg Reuland – zeer net en
aangenaam verblijf, omgeven door prachtige natuur, gelegen aan de rivier de Our –
meerpersoonskamers – maaltijden zijn van biologische kwaliteit
- min. 6 en max. 8 deelnemers
- kosten: € 395,-
- aanmelden voor 28 februari 2019 bij info@artobe.org

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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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)
6 dec – Kessel – Lepels snijden, 19u30 tot 22u, met Johan Docquier, ook op 13 en
20 december, Hof van Verbeelding, Berlaarsesteenweg 55, 2560 Kessel
7 dec – Antwerpen – Sterren horen, poëzie- en muziekavond, 20u, Volkstraat
40, 2000 Antwerpen
7 dec – Wezemaal – Antroposofie en het bijenorganisme, voordracht door Jan
Saal, Centrum Molenmoes, Klein Vlasselaar 14, 3111 Wezemaal, inschrijven:
vlaamse-bd-imkers@hotmail.be
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
22 dec – Burcht – Kerstvoordracht door Mieke Mosmuller, 10u tot 13u, Dorpstraat
12, Burcht
12 jan – Holsbeek – Collectieve intelligentie en de bijen, 18u30, voordracht door
Henk Stolk, Rik en Annelies Fagard-Sijsmans, Houwaartsebaan 55, 3220 Holsbeek,
vooraf aanmelden noodzakelijk: vlaamse-bd-imkers@hotmail.be
26 jan – Lier – De fenomenologie in de chemie: 100 jaar jong, 10u tot 15u30,
met Geert Simoens, Steinerschool, Mallekotstraat 43, 2500 Lier, info en inschr.:
http://steinerscholen-pbd.be/event/fenomenologie-chemie/
31 jan – Lier – Het labyrint, 20u, lezing en belevingsavond met Lutgarde Cleiren,
Steinerschool, Mallekotstraat 43, 2500 Lier
12 feb – Lille – Transitie via Kunst, 7 dinsdagvoormiddagen van 9u tot 12u30, met
May Oostvogels, info: www.artobe.org
12 feb – Lille – Natuurlijk schilderen? Natuurlijk!, elke dinsdagnamiddag van 14u
tot 17u, met May Oostvogels, info: www.artobe.org
13 feb – Brugge – De ontwikkeling van de hartchakra. Meditatie als
vredeskracht, 17u30 tot 21u30, seminarie met Anton Kimpfler, Guido
Gezelleschool, Astridlaan 86, 8310 Assebroek (Brugge)
21 feb – Lier – Wat eten we vandaag? Wat eten we morgen? Voeding voor de
mens in een breder perspectief, 20u, voordracht door Lutje Van Boxelaer,
Steinerschool, Mallekotstraat 43, 2500 Lier
23 feb – Berchem – De vraag van het gehavende kind. Over trauma en
spiritualiteit, 9u30 tot 17u30, met Bernd Ruf, De Es, Diksmuidelaan 227, 2600
Berchem, info en inschr.: http://steinerscholen-pbd.be/event/vraag-gehavend-kind/
24 en 25 feb – Antwerpen – De zuilenparen van het eerste Goetheanum, van 9u
tot 16u, met Marc Schepens, Achterhuis, Constitutiestraat 71, 2060 Antwerpen, info:
ddlinde@gmail.com

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