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UITNODIGING Meet, Greet & Eat op vrijdag 07 november 2014
WINWIDE serie: Wereldgodsdiensten en filosofische stromingen
Ontmoetingsavond met het Taoïsme en Filosofen uit het oude China

Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten. Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken.
Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust.
Wie zijn bestemming kent, vindt de weg
Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt

Lao Tse (Taoïsme)
Geboren: 604 v.Chr., Henan, Volksrepubliek China.| Overleden: 531 v.Chr., Volksrepubliek China
Naast filosoof was Lao Tse dichter en een van de grondleggers van het Taoïsme| Boeken: Tao Te Ching

De Nederlandse samenleving is tegenwoordig multi-cultureler dan ooit. Een multiculturele samenleving brengt
verschillende ideologieën met zich mee, met voor- en nadelen. Maar wat weten wij eigenlijk van elkaars
gedachtegoed af, van binnen en van buiten onze eigen cultuur?
Vanavond nemen Jan-Peter Mout, ingeleid door Pauline van Gulik, u mee naar het oude China. U maakt kennis met de
oosterse filosofie en haar ideologieën. We ontmoeten Lao Tse en maken kennis met het Taoïsme. Vandaaruit
begroeten we in vogelvlucht Confucius. De Chinese maaltijd zal worden toebereid met de lievelingsrecepten van onze
kokkinnen uit ons Culinair team. Pearl Cheng bespeelt de Chinese citer en laat u van de exotische klanken uit de
oudheid genieten. Hetty Mouyal, Tai Chi docent laat ons de harmonie van water en beweging uit het Taoïsme ervaren,
een mooie afsluiting van deze avond.
Datum:
Inloop:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

Vrijdag 7 november 2014
17.30 uur
18.00 uur, eind ca 22 uur
Mariahoeve, Resto VanHarte, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag
Programma €6,- incl. maaltijd + 2 drankjes
Ooievaarspashouders, €4,Aanmelden: Tot 6 nov 12u via meet-greet-eats@winwide.nl
_________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:
Voor informatie over WINWIDE, Sandra Fransz, directeur en oprichter, M 06 245 201 49
Voor informatie over het avondprogramma, Pauline van Gulik, M 06 496 008 21

