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Beste lezer,

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij mij gaat er geen dag voorbij of ik maak me diep
ongerust over de pijn, het leed en de dood veroorzaakt door het grimmige, ontijdse
oorlogsconflict aan de rand van Europa, in de graanschuur van Europa, op
vakantiebestemmingsafstand. Wat mij nog meer verontrust, is de dagelijks toenemende
agressiviteit die verscholen zit in de officiële verklaringen van allerlei westerse ministers
en presidenten. Wat we nu nodig hebben, dunkt mij, zijn stille krachten: enerzijds de
ontelbare mensen die zich inzetten om vluchtelingen te helpen, gewonden te verzorgen,
oorlogsretoriek in te dammen, anderzijds enkelen – ik mag hopen dat ze bestaan en
actief zijn – die bij de juiste personen op de juiste plaatsen bemiddelend optreden en al
hun geestelijke krachten inzetten om deze oorlog te beëindigen. Zowel de enen als de
anderen kunnen m.i. de ronkende verklaringen en de daaraan gekoppelde acties en
maatregelen missen als kiespijn …

W. Govaerts

Nieuw bij Via Libra: Opdat de mens geheel mens worde
Honderd jaar geleden, in april 1922, hield Rudolf Steiner,
samen met een tiental andere wetenschappers, een
hogeschoolcursus in Den Haag in Nederland. De
voordrachten van Steiner zijn gestenografeerd en
uitgegeven en nu voor het eerst in het Nederlands
vertaald: Opdat de mens geheel mens worde. De
betekenis van de antroposofie voor het
geestesleven van onze tijd.
In deze masterclasses behandelt Steiner alle essentialia
van de antroposofie: kunst, wetenschap, kennis, denken,
meditatie enz. Het boek verscheen ter ondersteuning van
de conferentie Metamorfose-22. Naar een wetenschap die
verbindt (april 2022, Antwerpen). Ieder die om het
wetenschappelijke karakter van de antroposofie
bekommerd is, zal hierin inspiratie vinden.

Het boek kost EUR 23,00 (+ verzendingskosten). Te
bestellen via www.via-libra.be of info@via-libra.be.
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Antroposofische meditatie: In hartedialoog met de Tijdsgeest
Wie voeling zoekt met de polsslag van onze tijd,
kan snel overrompeld worden door wat er over ons
heen raast. Het wordt steeds moeilijker om inzicht
en samenhang te zien, laat staan om te voelen wat
je aanspreekt, wat je inspireert en wat je creatief
en dapper zou willen bijdragen. De krachten die
daarvoor nodig zijn, dragen we allemaal in ons.
Door gericht te oefenen met antroposofische
meditatie kun je deze bronnen van licht, liefde en
leven (weer) toegankelijk maken.
Binnenkort gaat voor de derde keer de onlinecursus antroposofische meditatie In
hartedialoog met de Tijdsgeest van start. Het is een inleidende cursus
antroposofische meditatie die online via Zoom wordt aangeboden door Bart
Vanmechelen.
Vooreerst wordt antroposofische meditatie geplaatst in de context van drie oefenvelden:
innerlijke ervaringen leren begrijpen, oefeningen om je ziel te versterken en het leren
toepassen van de vruchten van de meditatie. Dan worden de verschillende stappen in
meditatie toegelicht en geoefend: van innerlijke rust, naar gefocuste aandacht, naar
concentratie, contemplatie en tenslotte naar meditatie. Deze oefeningen kunnen op
eigen tempo worden uitgeprobeerd en er is de mogelijkheid om vragen te stellen, zowel
via e-mail als in de lessen zelf. 

vijf donderdagavonden: 12, 19 en 26 mei – 2 en 9 juni 2022
telkens van 20u tot 21u30

Meer informatie en inschrijvingen: h"ps://atelierantroposofie.nl/antroposofische-medita5e/

Alchemie van het alledaagse: Jaartraject antroposofie &
levenskunst
Nieuw initiatief: Alchemie van het alledaagse -
Jaartraject antroposofie & levenskunst! 

In september 2022 start er een nieuw initiatief in België:
jaartraject antroposofie & levenskunst. 
Het traject is er voor iedereen die zijn/haar leven wil
verrijken, zowel inzichtelijk als praktisch, op basis van wat
de antroposofie te bieden heeft. Het traject is interessant
voor zowel ervaren 'antroposofen' als voor diegenen die
met de antroposofie kennis willen maken. Voorkennis is
dus niet vereist! 
Tijdens het traject gaan we zo te werk dat iedereen de
inhouden en ervaringen kan integreren in het dagelijkse
leven, of je nu leraar bent, studeert, in de zorg werkt, een
bedrijf runt of voor je kinderen zorgt! Dit met als doel om
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het dagelijks leven te doordringen met een spiritueel
inzicht: de alchemie van het alledaagse!  
Het traject bestaat uit 9 maandelijkse live bijeenkomsten en 9 tussentijdse online
verdiepingsmomenten. Het is opgedeeld in drie modules: mens zijn, mens-zijn in
ontwikkeling en mens-zijn in de wereld. Het is mogelijk de modules afzonderlijk te
volgen. 
De locaties zijn zo gekozen dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer.

Als je je voor 1 juni 2022 inschrijft geniet je van een vroegboekkorting van
€100! Je betaalt dan slechts €650 in plaats van €750. 

Meer info en inschrijven via de website: https://alchemievanhetalledaagse.be/

Aan de basis van het initiatief liggen: Melanie Lauwaert en Pieter Govaerts, Christine
Gruwez, Bart Vanmechelen, Luc Vandecaseetle, Ineke Van den Bosch en Bastiaan Baan.
Het initiatief wordt ondersteund door de Antroposofische Vereniging in België en
ImpulsA. 

Kennismaking met verschillende technieken uit de kunsttherapie
en steinerpedagogie

Tijdens deze cursus maak je kennis met de
verschillende kunstzinnige technieken die we
hanteren binnen de antroposofische kunsttherapie,
kunstzinnige ateliers en cursussen. Deze technieken
worden ook op de steinerscholen aangeleerd,
passend bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van
de kinderen.
De taal van de ziel uit zich in beelden, kleur en
vorm. Als we met kunstzinnige technieken werken,
ervaren we hoe innerlijke processen op gang kunnen
komen en persoonlijke thema's getransformeerd
kunnen worden. De helende kracht van het
kunstzinnig werk zorgt ervoor dat je steeds dichter
bij je diepere kern komt.
Om deze reeks te volgen is geen voorkennis vereist.
We richten ons in de eerste plaats op het ervaren
van het kunstzinnig bezigzijn waarbij het resultaat
geen centrale plaats inneemt. Iedere techniek heeft
zijn specifieke werking op de mens. Aan de hand
van de ervaringen worden aanvullingen gegeven die
kaderen binnen het antroposofisch mensbeeld.

Volgende technieken zullen aan bod komen: nat-in-nat, vormtekenen, Keltisch tekenen,
houtskool, pastelkrijt, waarnemingstekenen, dynamisch tekenen, arceren, geometrisch
tekenen, sluieren, metamorfosereeksen, sociale oefeningen, mandalatekenen,
boetseren.
Deze cursus is er voor iedereen die graag kunstzinnig bezig wil zijn op een niet
traditionele manier. Wat je tijdens de cursus leert, kan een verrijking zijn voor je
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persoonlijke ontwikkeling, maar kan ook een aanvulling zijn bij je vaardigheden binnen
je beroepsleven. 
- data: 12 vrijdagen in het schooljaar 2022-23, van 10u tot 15u30, vanaf 9 september
- begeleiding: Hermelinde Laga
- aantal deelnemers: tussen 5 en 10
- plaats: CC Berchem Corso, op loopafstand van het station
- info en inschrijven: www.hermelindelaga.com

Toe aan een nieuwe samenleving en economie?

Voel je ook een diep verlangen naar
een mens- en Aarde-waardige
samenleving? Met een cultuur waarin
alle mensen zonder uitzondering
zichzelf kunnen zijn? En een
economie waarin de gezamenlijk
geproduceerde koek eerlijk wordt
verdeeld? “Een onbereikbaar
ideaal?”, vraag je je misschien af. 
Of een reële mogelijkheid waaraan iedereen, ongeacht oorsprong, levensovertuiging,
sekse, geaardheid of huidskleur, direct mee aan de slag kan? Kom en ontdek het tijdens
de Opleiding Samenlevenskunst.
Voor wie is het? Voor iedereen die streeft naar een menswaardige economie en
samenleving, of dat nu met een partner is in een huishouden, collega’s in een bedrijf of
organisatie, gelijkgestemden in een woon- en/of werkgemeenschap of als betrokken
burger in de huidige maatschappij. Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig,
uitgangspunt ben jij zoals je hier en nu bent.
Wat bieden we? We bieden een gevarieerd (ervaringsgericht) programma (op basis van
het zo-binnen/zo-buiten-principe) waarin je door middel van experimenten en
oefeningen kunt ervaren hoe je deel uitmaakt van een levendige en zichzelf
voortdurend omvormende (sociale) werkelijkheid, wat je werk- en levensdoelen in die
werkelijkheid zijn en hoe je die op een sociaal vernieuwende en economie omvormende
manier kunt realiseren.Er zijn oriëntatiedagen op 30 juni in Driebergen en op 1
september in Varik. De basisopleiding Samenlevenskunst start op 30 september in het
Veerhuis in Varik.
Informatie op de website: https://economytransformers.nl/leergang-
samenlevingskunst/

Basismodule antroposofische gezondheidszorg
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In september start er opnieuw een
interdisciplinaire basismodule
antroposofische gezondheidszorg. Je
kunt de basismodule volgend als een
intensieve kennismaking met de
antroposofische menskunde, maar zij is
ook als eerste leerjaar een toegang tot
verdere professionele specialisatie als
antroposofisch zorgverlener. Twijfel je of
dit iets voor je is, kom dan naar de
voorlichtingsavond op woensdag 18 mei
op Antropia (naast station Driebergen-
Zeist).
Het certificaat Basismodule AAG is een
voorwaarde voor deelname aan de
opleiding Antroposofische Geneeskunde
voor Arsten van de Nederlandse
Vereniging van Antroposofische Artsen
(NVAA), maar ook voor verdere scholing
bij de Nederlandse Vereniging ter
bevordering van de Antroposofische
Psychotherapie (NVAP), de Nederlandse
Vereniging van Antroposofische
Fysiotherapeuten (Stibaf), de Nederlandse
Vereniging van diëtisten werkzaam vanuit
de Antroposofie (NVDA) en Plegan
opleidingen voor verpleegkundigen en de
Beroepsgemeenschap van Psychosociale
hulpverleners werkend vanuit de
antroposofie (BPHA).

De basismodule is een krachtige kennismaking met de antroposofische visie op
gezondheidszorg. Het doel van deze 20-daagse cursus is om je visie op gezondheid te
verbreden met antroposofische diagnostiek en behandelmogelijkheden. Dit geeft je
direct een rijk palet om in je werk tot creatieve en geïndividualiseerde oplossingen te
komen.
Deze scholing wil bijdragen aan een aandachtige menswaardige zorg gericht op de hele
mens.
Website: www.academieag.nl

Vacatures in de steinerscholen
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7
mei

Antwerpen
Hiberniaschool: opendeurdag
- van 11 tot 16u

Veel steinerscholen hebben nu reeds hun
vacatures voor volgend schooljaar aangemeld. Je
vindt ze op de website van de Federatie. Leraren
die de overstap naar een steinerschool willen
maken, volgen best eerst een opleiding, of volgen
deze tijdens hun eerste jaren.
EduArta is de meest volledige en uitgebouwde
opleiding voor steinerschoolleraren in Vlaanderen.
Doorheen drie jaarmodules leer je de
antroposofische visie op de ontwikkeling van het
kind kennen, ervaar je de transformatieve kracht
van diepgaande leerprocessen, ontwikkel je de
pedagogische grondhouding van de
steinerschoolleraar en doe je bovendien ook veel
praktijkervaring op.
Een uitgebreide website biedt je alle informatie die
ja maar wilt. Op 10 en 11 september 2022 begint
er een nieuw eerste jaar!

Bibliotheek en bookshop Gitschotellei Antwerpen
Tijdens het schooljaar kun je iedere week
terecht in Antwerpen (Borgerhout) voor het
antroposofische boek: bibliotheek en bookshop
op één verdieping van hetzelfde adres:
Gitschotellei 188.
De bibliotheek beschikt over circa 4000 titels. Je
kunt er ook antroposofische tijdschriften
raadplegen. 
De bookshop is uniek in Vlaanderen: in geen
enkele andere winkel vind je zoveel
verschillende boeken van antroposofische
uitgeverijen.
Openingsuren:
- donderdag van 10u tot 15u
- vrijdag van 10u tot 14u30
- zaterdag van 10utot 13u
Gesloten tijdens de paasvakantie!
Voor bestellingen van boeken: info@via-libra.be

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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- Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

7
mei

Gent
Steinerschool: opendeurdag & bazar
- Kasteellaan 54, 9000 Gent

7
mei

Lier
Steinerschool De Populier: opendeurdag 
- Mallekotstraat 43, 2500 Lier

12
mei

online

Antroposofische meditatie: In hartedialoog met de
Tijdgeest 
- onlinecursus door Bart Vanmechelen
- data: 12, 19 en 26 mei en 2 en 9 juni 2022, telkens van 20u
tot 21u30
- meer info en inschrijving via deze link

14
mei

Driebergen
(NL)

Christengemeenschap en antroposofie: wat staat ons te
doen?
- conferentie met Peter Selg ter gelegenheid van 100 jaar
Christengemeenschap
- zaterdag 14 mei in congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8 te
Driebergen, van 9u tot 17u30
- info en aanmelden: www.100jaarchristengemeenschap.org

15
mei

Brasschaat
Steinerschool De Wingerd: opendeurdag
- van 10 tot 15u
- Zwemdoklei 3, 2930 Brasschaat

16
mei

Gent

Info-avond leertraject Bio- en BD-landbouw
- van 19u tot 22u
- inschrijven via de website van Landwijzer
- kennismakingsfilmpje: https://www.youtube.com
/watch?v=L9hjA5nFwLo

16
mei

Burcht

Oefeningen uit de vitaal- en sociale euritmie
- met Griet Missinne
- van 9u30 tot 18u, met pauzes
- plaats: 't Verhaal, Dorpstraat 12, Burcht
- informatie en aanmelding: grietmissinne12@gmail.com

18
mei

Driebergen
(NL)

Voorlichtingsavond basismodule antroposofische
gezondheidszorg
- plaats: Cultuur- en Congrescentrum Antropia (Driebergen,
NL)
- van 17u30 tot 21u
- vooraf inschrijven via de website

21
mei

Antwerpen
Steinerschool De Hazelaar: opendeurdag
- Lange Lozanastraat 117, 2018 Antwerpen

26
mei

Lille

Kunst en karma
- met May Oostvogels
- workshop persoonlijke vorming op 26, 27, 28 mei 2022
- maximaal aantal deelnemers: 4
- info en aanmelden via www.artobe.org

4
juni

Gent
Open Lesdag Leertraject Bio- en BD-landbouw
- info en aanmelden via www.landwijzer.be
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6
juni

De Haan

Beeldhouwen met speksteen
- met Lore Verhaeghe
- van 6 tot 9 juni: 4 voormiddagen van 9u30 tot 12u30
- informatie en inschrijvingen: www.creation-space.be

11
juni

Herzele

Welke vorm van spiritualiteit en yoga heeft de huidige en
toekomstige tijd nodig?
- voordrachten en yogasessie met Heinz Grill
- plaats: Wattenfabriek te Herzele
- yogales van 9u30 tot 12u30 – inschrijven via deze link
- voordracht + meditatie van 14u tot 17u30 – inschrijven via
deze link
- informatie op de website van De Zonnekeuken

13
juni

Leuven

Info-avond leertraject Bio- en BD-landbouw
- van 19u tot 22u
- inschrijven via de website van Landwijzer
- kennismakingsfilmpje: https://www.youtube.com
/watch?v=L9hjA5nFwLo

18
juni

Wilrijk
Steinerschool Lohrangrin: opendeurdag
- van 12 tot 17u
- Boomsesteenweg 94, 2610 Wilrijk

18
juni

Leuven
Open Lesdag Leertraject Bio- en BD-landbouw
- info en aanmelden via www.landwijzer.be

18
juni

Mortsel

 Zomerreeks muziek
- met Rieke Cooiman
- data: zaterdag 18 juni, dinsdag 5 juli en 2 en 23 augustus
- plaats: Johanneshoeve, Hendrik Consciencelaan 107 in
Mortsel
- telkens van 10u tot 15u, met lunchpauze van 12u30 tot
13u30
- info en aanmelden: riekecooiman@telenet.be

23
juni

Gent

Info-avond leertraject Bio- en BD-landbouw
- van 19u tot 22u
- inschrijven via de website van Landwijzer
- kennismakingsfilmpje: https://www.youtube.com
/watch?v=L9hjA5nFwLo

25
juni

St-Lievens-Esse

Sint-Jansfeest
- met een bijdrage door Koen D'Hoore, een rondgang door de
velden + roeren van koemestpreparaat
- van 15u tot 18u, in De Kollebloem

25
juni

Aalst

Jaarfeest Johanni
- met Griet Missinne
- inhoudelijke en euritmische bijdragen
- van 9u30 tot 18u, met pauzes
- plaats: Steinerschool Aalst
- informatie en aanmelding: grietmissinne12@gmail.com

4
juli

Lille
De alchemie van het scheppen
- met May Oostvogels en Jaak Hillen
- data: 4 tot 8 juli, van 9 tot 17u30
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- plaats: ArtObe, Rolleken 10, Lille
- informatie en inschrijvingen, websitehttps://www.artobe.org
/workshops-2/zomerweek/  van ArtObe

8
juli

Stekene

Midzomer - jongerenweekend antroposofie
- georganiseerd door ImpulsA (Jappe, Carol, Melanie en Pieter)
- overnachten in een tent of tipi
- info en aanmelden: impulsantroposofie@protonmail.com

14
juli

Manderfeld

Vierdaagse Autobiografisch schrijven en euritmie
- met Yvonne Meesters en Griet Missinne
- data: 14 tot 17 juli 2022 (aankomst 13 juli, vanaf 15u)
- verblijf in de Belgische Eiffel (zelf te regelen)
- plaats: B&B Die alte Scheune in Manderfeld (Büllingen)
- info en inschrijvingen: ysm.meesters@gmail.com

7
aug

Turnhout

Zomercursus steinerpedagogie
- met als thema 'vertrouwen'
- data: 7 tot 12 augustus 2022
- informatie via de website

15
aug

Lille

 Portretschilderen
- met May Oostvogels
- data: 15 tot 18 augustus 2022, van 10 tot 16u
- plaats: ArtObe, Rolleken 10, Lille
- informatie en inschrijvingen, website van ArtObe

15
aug

Lille

 Beeldhouwen in steen
- met Jaak Hillen
- data: 15 tot 18 augustus 2022, van 10 tot 16u
- plaats: ArtObe, Rolleken 10, Lille
- informatie en inschrijvingen, websitehttps://www.artobe.org
/beeldhouwen-in-steen/ van ArtObe

23
aug

Berchem
Driedaagse steinerpedagogie bovenbouw, focus: 10de
klas
- meer informatie beschikbaar vanaf half mei

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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