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Gewoonlijk wordt onder de moraal van het verhaal van Icarus verstaan dat je "op safe" moet spelen, autoriteit gehoorzamen. 
Vlieg niet te dicht bij de zon.                                                                                                                                                           
Wij willen ons eigen pad creëren, verder gaan dan wat van ons wordt verwacht en verbindingen met anderen leggen door 
kunstzinnig werken. Kunstzinnig werk maakt ons menselijk. Het is de verbinding tussen de ene persoon en de andere. 
Sommige dingen zijn misschien nog nooit gedaan, andere wel, sommige dingen werken misschien niet;

Maar ieder geval: Vlieg dichter bij de zon!

Het idee van de groep is vooral; inspireren en enthousiasmeren, naar de hele gemeenschap De Corisberg. Iedereen heeft 
behoefte aan inspiratie en ervaringen waar je warm van wordt! Het cultureel en geestelijk leven moet vanuit de gemeenschap 
zelf groeien!  Dit is van vitaal belang voor zowel bewoners/deelnemers, ouders en werknemers.

Wij wi"en een bijdrage leveren aan gemeenschapsvorming

Wat gaat de Icarus groep doen

Icarus projecten, zoals concerten, tentoonstellingen, lezingen toneel of cursussen kunnen georganiseerd zijn door ouders. 
deelnemers, werknemers, vrienden of gasten en vinden plaats in het culturele  leven van De Corisberg gemeenschap, 
bijvoorbeeld in De Den.                                                                                     

Ongetwijfeld zullen er nog vele andere initiatieven mogelijk zijn. Waar het ons vooral om gaat is de ontwikkeling van een 
“dorpsgemeenschap” waarbij gemeenschapsvorming centraal staat. Dit komt ook tot uitdrukking in de eenheid wonen, 
werken, geestelijk en cultureel leven. Juist in samenhang met andere mensen kan de ziel aangesproken worden. De sociale 
relaties zijn daarmee van wezenlijk belang. Alle mensen hebben deze nodig. Het eerste initiatief is inmiddels een feit. De 
Hoeve Corisberg heeft een koor. Dit bestaat tot nu toe uit werknemers en bewoners maar ouders zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. We repeteren voorlopig op de woensdagmiddag om 12.30 uur, maar het kan zijn dat er in overleg wordt 
besloten uit te wijken naar een tijdstip dat misschien geschikter is.

Wij hopen iedereen hiermee duidelijk geïnformeerd te hebben en zijn natuurlijk altijd bereikbaar voor vragen of suggesties! 
Daarnaast hopen we op korte termijn eenieder op de hoogte te kunnen brengen van nieuwe initiatieven.                                                   

Met inspirerende groet, namens  De Icarus Groep, Ferdinand Verwoest

Icarus
Een nieuwe initiatiefgroep van De Corisberg ziet het 
levenslicht. De groep bestaat uit ouders, woonbegeleiders en 
werkleiders.

Icarus, Grieks: Ἴκαρος,


