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Beste lezer,
 
Net voor het zomerreces kunnen we gelukkig toch al een aantal activiteiten aankondigen.
Met goede hoop dat deze ook zullen kunnen plaatsvinden …

W. Govaerts

 
Zomernummer Antroposofie Vandaag

Op 1 juli verschijnt het nieuwe nummer van het
kwartaaltijdschrift Antroposofie Vandaag. Een greep uit de
inhoud:
- Tot genezing van de wonden van de wereld (Wilbert
Lambrechts)
- Oefen geestes-schouwen (Christiane Haid)
- Wat kunnen we zelf doen? (Sophia-Janet Aleemi)
- Eindtermen, a never ending story (Werner Govaerts)
- De weg van de Sjamaan in deze tijd (Cis Peeters)
 
Verder ook veel boekennieuws, berichten uit de actualiteit,
een brief aan de leden (internationaal) enz.
 

Leden van de Antroposofische Vereniging krijgen dit tijdschrift automatisch toegestuurd.
Niet-leden kunnen zich abonneren. Informatie en proefnummer: info@via-libra.be
 

 
Interview met Frans De Clerck op 'Zwijgen is geen optie'
De website Zwijgen is geen
optie voert oprechte gesprekken
met bewonderenswaardige mensen
over de belangrijkste vragen van
deze tijd.
voert oprechte gesprekken met
bewonderenswaardige mensen over
de belangrijkste vragen van deze
tijd. Je kunt er gratis alle
afleveringen via video of podcast
bekijken of beluisteren. Recent
verschenen ook enkele boeken.
Het einde juni toegevoegde
interview is dat met Frans De
Clerck, mede-oprichter van Triodos
Bank België. 

Hij vertelt er honderduit over de bank, de banken, geld en het geldwezen, maar terloops
ook over zijn visie op eigendom, werken, ouder worden enz.
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Turnhoutse zomercursus: 'Goesting'

Van zondag 9 tot vrijdag 14 augustus vindt in de
steinerschool van Turnhout een cursus ter
voorbereiding van het volgend schooljaar plaats.
Doelgroep is pedagogisch personeel in de
basisschool en klassen 7 en 8. Via voordrachten,
klaswerkgroepen, verdieping en kunstzinnige
werkgroepen krijgen de deelnemers een beeld van
de achtergronden en dagdagelijkse werking van de
steinerscholen. 
 

Voor meer informatie en/of inschrijven kan u op de website terecht.
 

 
Boek van Jan Diek van Mansvelt
Jan Diek van Mansvelt (°1943) is bioloog en voormalig
bijzonder hoogleraar Alternatieve Landbouw aan de
Universiteit Wageningen. Op zijn eigen website noemt hij
zich biosoof. Eerder publiceerde hij bijvoorbeeld ook het
boek Dwarskijken op Darwin (bij uitg. Pentagon).
Zijn nieuwe boek – Wonderen van ontwikkeling. Plant -
mens - initiatief – verschijnt bij uitg. Van Warven en
presenteert een respectvolle blik op ontwikkelingen in de
levende natuur die als dienende partner van mensen
verschijnt.
De plant vertegenwoordigt hier de natuur. Nauwkeurige waarneming van het groeiproces
bij planten levert een verrassende ontdekking op: je kunt zo ook kijken naar
ontwikkelingen bij de mens én zijn projecten. De knoop blijkt daarbij centraal te staan: hij
kondigt metamorfose aan. Metamorfose is de ultieme kunstgreep van het wezen om
aanstilstand te ontkomen en ontwikkeling te bewerkstelligen. Dit boek is een poging om
het wezen aan het werk te zien.
Het boek kost € 19,95 (+ verzendingskosten). Te bestellen bij Via Libra.
ISBN 978-94-93175-11-2
 
 

 
Steinerpedagogie: opleiding & vorming
Naar jaarlijkse gewoonte wordt in Turnhout een zomerweek steinerpedagogie
georganiseerd (zie hierboven).
 
De Federatie van steinerscholen organiseert tal van cursussen en vormingsdagen (zie
website, klik op 'vorming'):
• kennismaking met de steinerpedagogie
• startersinitiatie peuter/kleuter-leraar
• startersinitiatie lagereschoolleraar
• startersinitiatie middelbareschoolleraar
• introductie in de menskunde: gezondmakend onderwijs
• verdieping in de menskunde: de kosmische aanleg van het kind
• traumapedagogie
• kennismaking met de rollen van mediacoach en mediapedagoog
• kladagen (basisonderwijs)
• vakdagen zorg: de twaalf zintuigen
• vakdag L.O. en bothmergymnastiek
Nieuw is de reeks ConduArta: 9 opleidingsdagen voor leiders in steinerscholen of andere
(antroposofische) instellingen, maar ook 5 vormingsdagen voor (toekomstige) docenten.
Deze cursussen beginnen met een gezamenlijke studiedag op 3 oktober.
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6-10 juli Lille
Zomerweek Beeldend werken: de alchemie van het scheppen
met May Oostvogels en Jaak Hillen
info op www.artobe.org

9-12 juli Büllingen
Zomervierdaagse autobiografisch schrijven en euritmie
met Yvonne Meesters en Griet Missinne
info op de website

17-20 aug Lille
Het aangezicht / het portret - schilderkunst
met May Oostvogels
info op www.artobe.org

9-14 aug Turnhout
Turnhoutse zomercursus steinerpedagogie
voor leraren, ouders, belangstellenden
info op de website

5 sep Berchem

Kennismaking met de steinerpedagogie
- vier zaterdagvoormiddagen van 9u30 tot 13u
- door ervaren docenten
- info op de website (klik op 'vorming')

12-13 sep Berchem
EduArta: opleiding steinerpedagogie
- start van een nieuw eerste jaar
- info op www.eduarta.be

16 sep Brugge

'De toekomst waarborgen' - De tijdgeest Michaël en Widar, een
wachter uit het noorden
- voordracht door Anton Kimpfler en Johannes Greiner
- G. Gezelleschool, Astridlaan 86, 8310 Assebroek
- van 17u30 tot 21u30, met pauze
- 25 euro, incl. koffie of thee en broodje
- inschrijven: an.brone@telenet.be

25 sep Antwerpen

Willem Zeylmans, biografische elementen en zijn rol bij de
totstandkoming van de antroposofie in België
- voordracht door Wilbert Lambrechts
- 20u
- plaats en verdere info nog te bepalen
- info bij: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

28 sep -
26 okt Mortsel

Vormtekenen als oefenweg, volgens Rudolf Kutzli
maandagavond 19u15 tot 21u15, met Hermelinde Laga
info op www.hermelindelaga.com

1 okt - 10
dec Berchem

Kunstzinnig atelier
donderdag van 10 tot 15u, met Hermelinde Laga
info op www.hermelindelaga.com

Voor het derde opeenvolgende jaar zal vzw Eduarta starten met een nieuw eerste jaar.
EduArta biedt een lerarenopleiding vanuit steinerpedagogisch perspectief. De opleiding is
bedoeld voor huidige, nieuwe en toekomstige leraren aan steinerscholen, maar ook voor
geïnteresseerden. Uitvoerig programma op de website van EduArta.
 
 

 
Schotse Camphill Newton Dee zoekt vrijwilligers
De Newton Dee Camphill Community in Aberdeen (Scotland) telt normaal gezien 30
vrijwilligers die deel uitmaken van de gemeenschap. Ze komen van overal ter wereld; vaak
zijn het jongeren die een jaar vrijaf nemen tijdens of voor hun studies. Maar door een
combinatie van Brexit en Corona zijn er dit jaar tot nog toe minder kandidaten dan anders.
Daarom doet Newton Dee een oproep naar internationale vrijwilligers die een jaar lang
willen mee helpen en mee leven in Aberdeen, met nieuwe uitdagingen, veel ontmoetingen
en een onvervangbare ervaring. Meer informatie op hun website.
 

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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9 okt Antwerpen

Je kind(eren) veilig leren omgaan met de moderne media
- voordracht door Uwe Buermann (Berlijn)
- voertaal: Engels
- 20u
- plaats en verdere info nog te bepalen
- info bij: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

10 okt Berchem

Media-educatie
- seminarie met Uwe Buermann (Berlijn)
- voertaal: Engels
- van 9u30 tot 16u30
- plaats: De Es, Diksmuidelaan 227n 2600 Berchem
- info: www.steinerscholen.be (klik op 'vorming')

 

Dat was het voor deze keer. Nieuwe berichten volgen binnenkort!
Meer info over Via Libra op onze website. 
Wij zijn voor de informatie die wij samenbrengen in grote mate afhankelijk van wat
ons per mail wordt toegestuurd. Wij danken alle organisatoren hartelijk om dit ook te
blijven doen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij foutieve informatie niet
kunnen corrigeren buiten de maandelijkse nieuwsbrieven om.
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