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Zondag 2 oktober
Wandeldag in Zulzeke met
spreker Guido Tack
11u: Guido Tack vertelt over zijn boek 12.OOO jaar Bos ’t Ename, over het bos als eeuwenoud
ecologisch netwerk en over zijn natuurengagement samen met Ulrich Libbrecht.
12u30: lunch (drank, soep en broodjes) tegen betaling.
14u: keuze uit onze drie themawandelingen met gids: muzikale wandeling met live muziek
(5,5km), natuurwandeling (8km) en filosofische wandeling (5,5km).
Einde wordt voorzien rond 17u30 met drank, gebak en boekenstand.
Deelname aan de afzonderlijke onderdelen is mogelijk.
Locatie en start van de wandeling: Parochiezaal Zulzeke, Zulzekstraat 17a, 9690 Kluisbergen.
Gratis inschrijven kan hier tot 28/9.
Met de steun van Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA).

Van harte welkom!

De zachte bospaden dringen zich niet op, maar wachten gelaten op rustige voeten.
Ulrich Libbrecht, Mijmeringen in de schaduw, p.178

Natuurlijk zijn we verbonden
Op 10 juli beleefden we samen met 120 deelnemers een boeiende namiddag met filosoof en
ecoloog Matthijs Schouten. U kan de opnames hier beluisteren.

Filosofie
De School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen hervat in september
haar cursussen. Deze zijn live of via livestream te volgen. Op 17 september
wordt het themajaar over TIJD ingezet met in de voormiddag Els Janssens
over Libbrechts comparatief filosofische perspectieven op tijd en in de
namiddag Joke Hermsen over ‘Ogenblik en eeuwigheid. Meer tijd voor
creatief en kritisch denken’ Link. Ook op 17 september is er een gratis introductiedag over wat
deze door Ulrich Libbrecht gestichte School voor Comparatieve Filosofie te bieden heeft.
Op 22 oktober staat er een inleidend seminarie over Libbrechts comparatieve filosofie op het
programma. Voor het volledige cursusaanbod, informatie en inschrijving kan u terecht op
https://comparatievefilosofie.be.
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