
 zaterdag 19 oktober 2019 

ezelsfeest | asinaria festa | feast of fools 

‘AMOR FATI, zeg ja tegen je demon’ 
 

Dat is wat ezels ons als geboren dwarsliggers en aimabele verzetshelden toespelen: 

heb lief wat onvermijdelijk is en wat onverwachts & plots op je levensreis zal 

toeslaan, onvoorzien, ongepland, ongelegen … “Wend je er niet van af”, zo toeteren 

deze demons in onze mensenoren, “en maak je waardig voor wat te gebeuren 

staat.” Geen methode, geen plan zullen je daarbij kunnen helpen …. Je weg 

ontstaat door hem zelf te begaan. Slechts 1 leidraad: sta in openheid van leven. Ex-

isteer & affirmeer! ... Leven begint met zwerven…  

Maak je waardig voor dé gebeurtenis van het  jaar, wend je er niet van af en kom 

ons (weer) vervoegen: gemeenschapsboerderij Den Dolaard heeft opnieuw 

een Ezelsfeest in het verschiet…  

Welkom dus op deze publieke bestaansplek waar ezels vleugels krijgen en aan 

het vreemde van elkaar refuge wordt geboden. Je zal opgenomen worden in een 

mysterievolle oriëntaalse ambiance van ezelverering, met hier en daar zelfs een 

zweem naar wat middeleeuwse folklore en vergeten (cultus)praktijken. 

Met opzet vieren wij dit feest jaarlijkse op de Dag van de Trage Weg, een 

‘verzetsdag’ die opkomt voor het bewaren & openstellen van de “ezelpaadjes’ & 

zwerflijnen in onze landschappen. Daarom leent deze dag zich uitstekend voor een 

jaarlijks treffen tussen de ezels van dwarsdenkers, rebellen, deugnieten, 

koppigaards, spookrijders, revolutionairen, treuzelaars, vreemde 

vogels, …  En draagt per slot van rekening niet iedereen daar iets van met zich mee 

in z’n leven? 

Geen inkom, wel vrije bijdrage t.v.v. de  werking.                                                                     

Drank en eten aan democratische prijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 1  

DAG PROGRAMMA          

14.00 u - 17.00 u 

 

behendigheidsparcours  

met ezels 

 

demonstratie  

ploegen met ezel    

 

15.30 u  

plechtige openstelling               

van de Zwerflijn                 
(publieke buurtweg rond de boerderij) 

 

ezelskaravaan                      

over trage wegen                 

(natuurwandeling ism     

Natuurpunt Zoutleeuw) 

 

AVOND PROGRAMMA  

 

vanaf 18.30 u 

CAFE VERZET               

(doorlopend)                 

vegetarisch buffet 

buitenvuren                

muziek 

     

19 u - 21 u 

vertoning         

inspirerende documentaires       

‘assemblages’ (2010)               

‘do donkeys act?’ (2017) 

 

vanaf 21.30 u                     

geniaal dansfeest 

vier je genius 

 
DEN DOLAARD 

VERENIGING VOOR NATUUR, DIER 

& WELZIJN 

  
Zwartaardeweg 2  
3440 Zoutleeuw 
0479 45 23 36 

 
dendolaardvzw@gmail.com  

www.dendolaard.be  

vooraf inschrijven? graag! 
klik HIER   

 

 
 

https://www.tragewegen.be/dtw2019
http://www.natuurpuntzoutleeuw.be/cms/
https://www.e-flux.com/journal/36/
https://vimeo.com/200043031
http://www.dendolaard.be/
https://forms.gle/rp9RaunMkaEiL1iY8

