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Geachte lezer

Omdat u interesse toonde in het werk van Ulrich Libbrecht en in het
Libbrechtgenootschap willen wij u in deze vierde nieuwsbrief van 2017 van het
volgende op de hoogte houden.

Onze website is tijdelijk niet actief
Een noodzakelijke verandering van provider heeft voor onvoorziene problemen
gezorgd waardoor we heel wat materiaal verloren zijn. We zijn volop bezig met
dit te herstellen en hopen zo vlug mogelijk weer online te zijn. Onze oprechte
excuses voor deze leemte in ons informatieaanbod.
 

Zoekertje
Terwijl de webmaster oplossingen zoekt voor de website zijn andere leden van
het genootschap bezig met de aanleg van het Libbrecht-archief. Hiervoor
verzamelen we alle publicaties van Ulrich Libbrecht. Enerzijds willen we alle
publicaties die niet meer in de handel beschikbaar zijn digitaliseren en op die
manier terug aanbieden aan geïnteresseerden. Anderzijds leggen we een
verzameling aan van gedrukte exemplaren. Als er in uw boekenkast of bij
familie of vrienden boeken van Ulrich Libbrecht zijn, die u niet meer nodig heeft,
dan houden wij ons warm aanbevolen. Stuur dan een seintje met een korte
beschrijving naar info@libbrechtgenootschap.org is en dan nemen wij verder
contact op met u.

https://mailchi.mp/955c281fa0f6/nieuwsbrief-2017-4?e=[UNIQID]
mailto:info@libbrechtgenootschap.org


Save the date
Op zaterdag 11 november 2017 organiseert het Libbrechtgenootschap samen
met Waerbeke VZW een stilte-namiddag. Geïnspireerd door een tekst die
Ulrich Libbrecht twee maanden voor zijn overlijden over stilte schreef, zullen we
samen de stilte ingaan. Dit boekje, dat we als zijn geestelijk testament kunnen
beschouwen, wordt als Waerbeke-Kleinood uitgegeven en zal gepresenteerd
en aangeboden worden. We zijn hiervoor te gast in Wortegem, op een stille
plek in de Vlaamse Ardennen.
Meer informatie volgt nog.
 

“Het universum spreekt in stilte zijn eigen taal,
want de diepere realiteit kent geen woorden.

Ze is stilte.”
 

U. Libbrecht
uit Stilte, 2017
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