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Meet, Greet & Eat vrijdag 19 december 2014 vanaf 17.30u 

WINWIDE serie: Wereldgodsdiensten en filosofische stromingen 
 

Intercultureel Kerstfeest en Natuurreligie 
 

DONKER en LICHT…      OORLOG en VREDE… 
Kerst en religie, een natuurfeest..? 

 

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?  

Wat betekent de Kerstviering in verschillende culturen? 

 
Tijdens WINWIDE’s  intercultureel kerst programma zal Angelique Schipper u zingend van de donkere winterdagen naar de 

lichtere dagen in het Nieuwe Jaar toe leiden. Wij staan even stil bij onze mooie interessante discussieavonden van het 

afgelopen jaar en bekijken in vogelvlucht hoe wij elkaar weer kunnen ontmoeten en begroeten bij onze Meet, Greet & Eats  

in 2015.   

Samen met Lucia Lindner laten zij ons verschillende kruiden uit onze Meet, greet & Eat maaltijden ruiken en proeven en 

vertelt Lucia over de invloed van deze natuurkruiden op onze gezondheid.  

Stille nacht, heilige nacht…, tussen de gangen door van onze heerlijke Kerstgerechten uit alle windstreken zingt ons 

AlleTonenKoor o.l.v. Agnieszka Chabowska uit Polen in verschillende talen diverse religieuze kerstliederen uit de landen 

van herkomst van onze koorleden en worden er bijpassende Kerstverhalen verteld.    

Vrede op aarde tussen de mensen een welbehagen…, samen met Claire van Heukelom werken wij intercultureel samen 

aan kruiden en licht. We komen in beweging met Lucia’s BIODANZA, een dans die ons met de natuur verbindt. Vervolgens 

delen wij onze nieuw verworven lichtjes met elkaar… en sluiten het oude jaar sprankelend en verlicht af! 

Datum: Vrijdag 19 december 2014 
Inloop: 17.30 uur 

Aanvang: 18.00 uur, eind ca 22 uur 

Locatie: Mariahoeve, Resto vanHarte, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag  
Kosten: Programma €10,- incl. feestelijke Kerst maaltijd + 2 drankjes 

Ooievaarspashouders, €4,- 
Aanmelden: U kunt zich per email opgeven bij meet-greet-eats@winwide.nl 
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KERST PROGRAMMA                                                                                                                                                                  

Meet, Greet & Eat Vrijdag, 19 december 2014 

 

17:30u  Registratie & Inloop                               
 

18:00-18:25  Welkom met Kruidengeuren en amuse 
 

18:25-18:30   Introductie programma door onze avondvoorzitter Angelique Schipper 
 

18:30-18.50   Kruidenwijsheden en Natuurreligie uit verschillende landen door Lucia Lindner 
   - Korte inleiding natuurreligie, -kruiden en hun invloed op de gezondheid.  

 

18:50-19:00  Op weg naar de Kerstmaaltijd  
 
19:00-20:30  KERST DINER 

- Welkom door het AlleTonenKoor 
- Korte inleiding kerstgerechten uit verschillende windstreken door het Culinaire Team 

- Voorgerecht 
- Kerst zang en verhaal  

- Hoofdgerecht 
- Kerst zang en verhaal  

- Dessert 
- Kerst verhaal en Stille Nacht… 

 

20:30-20:50  Samenwerken met kruiden en licht met Claire  
 
20:50-21:45   Biodanza Intercultureel verbindend bewegen met Lucia Lindner en Fazle Shairmahomed 
 
22:00u  Nieuwe lichtjes delen met een sprankelende afsluiting 

 

 
Intercultureel KERST Menu 

Amuse 
Voorgerecht 

Hoofdgerechten 
Bijgerechten 

Dessert 
 

Volgende Meet, Greet & Eat is op 16 januari a.s. vanaf 17.30u  
Boeddhisme, Meditatie en Introspectie en vegetarische gerechten 

Aanmelden via: meet-greet-eats@winwide.nl  
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