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Kunstzinninge therapie
Mw. P. A. M. van Steijn
Mw. S. Pedrotti
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tel. 023-5283529 (17.30-18.30 uur)
tel. 06 22183871

Voedings- / Dieettherapie
Mw. M. Vlasveld
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tel. 071-5226703

Eerstelijns Psychologen
Mw. H. Dekkers-Appel Praktijk Prinsen Bolwerk 12
voor berichten:
voor aanmeldingen uitsluitend op dinsdagen
Hr. R. Kooy
Praktijk Prinsen Bolwerk 12
voor aanmeldingen: op di en wo
Mw. S. Janus
Verpleegkundige zorg
Mw. L. Vink
Mw. L. van Santen
Mw. T. Nijenhuis
Mw. A. Prins

verwijzing via de huisarts
verwijzing via de huisarts
verwijzing via de huisarts
verwijzing via de huisarts

tel. 030-2291110 (beantwoorder)
tel. 06-51991034 (13.00-14.00 uur)
tel. 030-2316791 (08.15-08.45 uur)
tel. 06-42808524
tel. 06-53663478
tel. 06-41721088
tel. 06-41721536
tel. 06-41008659 (ma. en do. middag)

Overige Antroposofische therapieën / zorg in Haarlem
Antroposofische speltherapie ‘t Wisselhuis’ H’st. Dreef 141 2010 KC H’stede
Biografisch Consulent Mw. H. Drupsteen Marnixstraat 90 zw.2023 RH H’lem
Biografisch-kunstzinnige begeleiding:
Mw. T. Bierens de Haan
Biografische Ouderschapsbegeleiding
Mw. D. Pap.
2101 XL H’stede
Bureau Ouder- en Kindzorg (0-4 jaar): Lorentzplein 30
2012 HJ H’lem
Schildertherapie: Mw. A. Robadey
J.Haringstraat 3 2023 KA H’lem
Kunstzinnige therapie: Mw. S. Confino Voorduinstraat 33 2023 PC H’lem
Kunstzinnige kindertherapie: Mw. S.Niessen v.d.Vinnest.2a 2023 AH H’lem
Kunstzinnige therapie: Mw. M. de Vries Sparenbergstr. 50 2023 JW H’lem
Werk- / levensvragen: Mw. L. Pultrum
H`st. Dreef 141
2101 KC H’stede

Inhoudsopgave:

tel. 023-5450373
tel: 023-5262941
tel: 023-5257855
tel. 023-5478996
tel: 023-5517848
tel. 06-11134037
tel: 06-28247682
tel: 023-5422994
tel: 023 5279555
tel: 023-5450373
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Nieuws van
“ De Keerkring ”
Het vorig nieuwsbericht werd nog door onze vorige voorzitter Bert van Westerop geschreven, die nu inmiddels afscheid heeft genomen als voorzitter. We hebben dit ‘gevierd’ met
een etentje waar ook Anneke Koop (oud secretaris) bij was. Bert heeft zich negen jaar lang
enorm ingespannen voor De Keerkring, met heldere voorzitterscapaciteiten, grote inzet en
kennis van zaken, waar we als Keerkring veel baat bij hebben gehad. Gelukkig kunnen we
met vragen nog wel bij Bert terecht. Bert, bij deze nog heel hartelijk dank voor al je inzet!
Dat brengt ons wel op het volgende punt: een oproep voor nieuwe (aspirant) bestuursleden. Graag willen wij als plaatselijke afdeling van Antroposana ons blijven inzetten voor het
toegankelijk houden van de antroposofische gezondheidszorg en daarnaast ook het Solidariteitsfonds voort te laten bestaan. Wie voelt zich geroepen om het bestuur te komen versterken? Een oriënterend gesprek is altijd mogelijk. Henk Stots heeft laten weten, dat hij
eind dit jaar (dan na circa 10 jaar) zijn penningmeesterschap wil neerleggen, een goede
gedegen inwerkperiode is dus nog heel goed mogelijk voor diegene die dat ambieert en op
zich wil nemen!
Door alle ontwikkelingen die zich in de laatste anderhalf jaar bij Antroposana hebben afgespeeld (met als grootste het stopzetten van de overheidssubsidie en daardoor inkrimping
van het personeelsbestand) was het pas onlangs mogelijk om de bijgewerkte ledenlijst digitaal te ontvangen. We hopen nu weer helemaal bij te zijn. De penningmeester van Antroposana heeft een begroting gepresenteerd, die werd aangenomen door de Ledenraad, waarin
het mogelijk blijft om de activiteiten van de afdelingen (zoals De Keerkring) te financieren,
helaas wel met een lager bedrag dan wij gewend waren. Hierdoor moeten wij als Keerkring
op zoek gaan naar verlaging van de uitgaven en verhoging van de inkomsten. Zo wordt nu
voor het eerst de Keerkringkrant gedrukt en verzonden door Vorm op Maat, een onderdeel van Heliomare. De omslag is om kostenbesparende reden uitgevoerd op een goedkopere papiersoort. Wij zijn blij met het contact met Vorm op Maat. Ook zijn we stappen aan
het ondernemen om de Keerkringkrant, voor diegenen die dat wensen, later dit jaar digitaal
toe te sturen. De papieren versie blijft bestaan, maar vanwege kostenbesparing willen wij
overgaan tot het presenteren van een digitale versie. Op de website van De Keerkring is
de Keerkringkrant ook terug te vinden.
Het artikel “Ouder worden … en dan” van Huib van den Doel heeft een vervolg. Op vrijdag 16 mei is er een avond, mede georganiseerd door De Keerkring, ditmaal op het Floraplein, op de eerste verdieping, iets gemakkelijker te bereiken dan de zolder op het Bolwerk.
(voor verdere informatie over de avond zie bladzijde 2 en 3).
Verheugend nieuws is de zomermarkt op 21 juni bij Vrij Waterland te Haarlem, waar regionale initiatieven die zich laten inspireren door de antroposofie, zich presenteren. De Keerkring zal hier ook vertegenwoordigd zijn.
Voortgang van de nieuwbouw: Het zijn spannende tijden voor de nieuwbouw. Alle informatie van gemeente, bank en therapeuticum komen samen en worden naast elkaar gelegd.
Het is nu een heel precair proces waarin alles moet passen, maar dan kan er iets heel
moois ontstaan! We hopen daarover in een volgende editie meer te kunnen vertellen. U
kunt ondertussen de site in de gaten houden: www.antroposofischcentrumhaarlem.info .
U was gewend om in de eerste Keerkringkrant van ieder jaar een acceptgiro aan te treffen
voor uw vrijwillige bijdrage voor het Solidariteitsfonds; vanwege de hoge kosten van de
acceptgirokaarten doen wij een beroep op u hierin zelf te willen voorzien; zie hiertoe de bijgesloten losse mededeling van het Solidariteitsfonds.
Graag wensen wij u allen een heel goede Paastijd toe!
Liesbeth Schouten, Henk Stots en Hilda Rijkmans
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Ouder worden…. En dan?

Aankondiging
Om vragen te vernemen en de behoeften te
peilen over het onderstaande onderwerp is
er een avond belegd op vrijdag 16 mei om
20.15 uur, op de locatie Floraplein 27,
Haarlem. Samen met Mark Reitsma
(bestuurder van Lievegoed), Sophieke Klaver (medewerkster) en Huib van den
Doel, zal met u over mogelijkheden van
leefvormen worden gesproken. Zij willen
graag uw mening daarover vragen en vernemen. Kom dus; het verplicht u tot niets
en het kan wellicht een bijdrage leveren tot
het ontwikkelen van uw verdere gedachten
over deze zaak. Graag een berichtje aan:
Huib van den Doel* (adres:
huib@vandendoel.com, tel. 023-5259295 of
06-22211165).

Ingezonden
Het artikel 'Ouder worden...en dan' van
Huib van den Doel is ingezonden door Bert
van Westerop, onze voormalige voorzitter.
*Huib van den Doel PhD (*1937) woont sedert 1992 in Haarlem, is lid van de antroposofische vereniging en de Keerkring. Hij
werd in 1970 directeur van het Christelijk
Pedagogisch Studiecentrum, waar hij in
contact is gekomen met de antroposofie
(Bernard Lievegoed). In 1980 werd hij directeur van de Nationale Ziekenhuisraad
(NZR), van waaruit hij meegewerkt heeft
aan de totstandkoming van antroposofische initiatieven. Na zijn pre pensionering
in 1999 is hij voorzitter geworden van de
Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (tot 2007) en voorzitter van de RvT
van de Lievegoed Zorggroep (tot 2010).
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We leven in een tijd van verschraling van
de ouderenzorg. Bij overheveling van rijksgelden naar gemeenten raken miljarden
verloren. Daar komt nog bij, dat de kosten
voor ouderenzorg drastisch stijgen zonder
dat er een duidelijke toename is van cliënten. In ruil daarvoor wordt aan de burgers
een participatiesamenleving voorgelegd.
Het doet denken aan Utopia, eens de ideale stad van Thomas More, die nu vervangen is door Wikitopia: de ‘gelukkige’ woonplaats in het wiki-tijdperk. Professor Uitermark (Rotterdam, www.justusuitermark.nl)
heeft al aan het geleerde publiek via zijn
oratie op 10 januari jl. uitgelegd dat daarvan
niets terechtkomt doordat de mensen zich
niet met elkaar verbonden voelen en niet
bereid zijn voor elkaar verantwoordelijkheid
te dragen.
We worden ouder en velen van ons zullen
niet ontkomen aan een zorgvraag, terwijl nu
al duidelijk is dat het antwoord daarop ver
beneden de maat zal zijn. We moeten dus
zoeken naar iets anders. Wellicht zijn er
mogelijkheden voor ons, als mensen die
antroposofisch geïnspireerd zijn en die op
die weg al een eind gegaan zijn. De antroposofische manier van denken over zorg
heeft het onmiskenbare voordeel dat niet
uitgegaan wordt van het tekort maar van
het overschot: De zorg is erop gericht het
zelf herstellend vermogen van de patiënt
cliënt te versterken en deze zo min mogelijk
te laten leunen op voorzieningen of andere
mensen, tenzij het niet meer anders kan.
Centraal staat dus: de zelfzorg, dan komt
de mantelzorg (een term die totaal verkeerd
is begrepen en die verworden is tot een bezuinigingstoverwoord) en ten slotte pas de
professionele zorg. Binnen het concept van
Antal Antonovski (het in onze kringen bekende begrip Salutogenese) is het mogelijk
de ouder wordende mens die bewust heeft
nagedacht over het levenslot en de zingeving, in gezamenlijkheid langer gezond te
houden.
Een slecht voorbeeld van hoe de gewone
samenleving te werk gaat, is de ‘handel’
rondom dementie. Er is een soort Cito-toets
voor dementie ontwikkeld, aan de hand
waarvan men in de antwoorden op tien vragen, kan nagaan of men 'lijdt' aan beginnende dementie. Ik heb deze test voor de

Wat mag een ouder wordende mens verwachten van de antroposofische zorg?
Allereerst: Erkenning van zijn individualiteit,
eigen zeggenschap (waar mogelijk) en het
aanspreken van zijn zelf herstellend vermogen. Bij het inrichten en vormgeven van
de omgeving en huisvesting staan de inzichten over wat goed, mooi en passend is
voor de cliënt centraal.
De omgeving activeert de cliënt om een
waardevolle bijdrage te leveren aan de
groep of de samenleving. Iedereen is nodig. Niemand is overbodig. Dat betekent,
dat cliënten en vrijwilligers samen worden
ingeschakeld om voor elkaar een prettige
c.q. draaglijke leefgemeenschap te creëren
op basis van “wederkerigheid” (iedereen
heeft iets en geeft iets aan de ander).
De mens met dementie wordt niet gelabeld
op zijn tekort maar op zijn mogelijkheden.
Dus is activering een must. Voldoende appèl dus om ook dingen te geven, te doen,
om je kwaliteiten in te zetten, ook lichamelijke kwaliteiten (beweging, eventueel sport).
Medicalisering van zijn problemen wordt,
waar het kan, vermeden. Als medicatie nodig is, dan worden, waar mogelijk, therapieën en medicaties gevonden die het zelf
herstellend vermogen aanspreken en die
niet onnodig toxisch zijn of een vernietigende werking hebben op de mens. Op verzoek van de cliënt worden in sommige gevallen toch toxische therapieën toegepast
(b.v. chemotherapie en/of bestraling). Antroposofische en/of homeopathische artsen
helpen de cliënt deze afweging te maken,
beter dan artsen en therapeuten uit de reguliere, materialistisch georiënteerde geneeskunde.
Er is geen wezenlijk onderscheid tussen de
hulpverlener en de hulpontvanger. Beiden
hebben elkaar nodig en leren van elkaar.
Niemand staat op een hoger voetstuk.
Alle activiteiten aan ziel en lichaam zijn gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van
zowel de cliënt als de therapeut/hulpverlener,
bijvoorbeeld op het vlak van de kunsten.
Van alles moet je in dat opzicht 'beter' worden, ook al is er zicht op het levenseinde.
Er is een open cultuur in het praten, denken en doen rondom de vragen over leven
en dood, euthanasie, doodswens enz.
Er moet met respect omgegaan worden
met de aarde en het milieu. Biologisch, of
biologisch-dynamisch voedsel spreekt de
ontwikkeling van de mens en van de aarde aan.
Huib van den Doel

grap ondergaan en heb geconstateerd dat
het met mijn geheugen niet meer zo goed
gesteld is als toen ik dertig jaar was. Dus
ben ik volgens die test nu al patiënt geworden en moet nodig mee gaan doen met de
nationale dementiezorg. Op die manier
worden mensen niet alleen onnodig afhankelijk en ziek gepraat, maar ook nog verdwijnen de schaarse miljoenen in allerlei
niet-werkende nationale preventie-programma’s. In het Deense stadje Odense heeft
men dat gelukkig anders aangepakt: daar
is éen centrum voor beginnende en gevorderde dementen (alsof je daarin een het
diploma van ‘volmaakte onwetendheid’
kunt behalen), met maar één betaalde coördinator, die niets anders doet dan allerlei
activiteiten organiseren op verzoek van de
deelnemers en hun naaste familie, de echte mantelzorgers dus. Mensen spreken
zichzelf aan op wat ze nog wél kunnen, en
dat is een heleboel. Als je de mensen hun
dagelijkse behoefte te zorgen voor een
dier, een plant, een partner etc. afneemt,
word je inderdaad snel dement.
Wellicht zijn er binnen de antroposofische
vereniging of de Keerkring in Haarlem
mensen die interesse hebben nu al eens
na te denken over een vorm waarbinnen
wij ouder kunnen worden zonder betutteling en zonder dat alles onnodig uit onze
handen wordt gehaald. De Lievegoed/
Antroposofische zorg is bereid daarvoor
organisatorische en financiële medeverantwoordelijkheid te dragen. In Rotterdam
is al een soortgelijk project van start gegaan (zie www.stichtingravenbosch.nl).

Om de vragen te vernemen en de behoeften te peilen is er een avond belegd op
vrijdag 16 mei om 20.15 uur, op de locatie
Floraplein 27, Haarlem.
Zie aankondiging, pag. 2
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Waarom euritmietherapie?

Kijk op ….

Weer kreeg ik het advies van dokter Joost
Laceulle om naar euritmietherapie te gaan.
Deze keer omdat er Parkinson geconstateerd was. Nu moest ik er aan geloven.
Zeer tegen mijn zin begon ik er mee; ik
dacht dat het saai en sloom zou zijn. Als het
echt heel vervelend zou zijn zou ik het met
de therapeute (Anneke) bespreken.
Wat doe ik daar?
Meestal begin ik met lopen. Rustig en met
aandacht, ook achteruit. Daarna ritmisch,
voor - en achteruit op het ritme van een gedicht. Alle bewegingen die ik maak worden
begeleid door de klanken die de euritmiste
spreekt.
Gedurende een half uur beweeg ik mijn lichaam, mijn ledematen de ruimte in, niet
als sport maar als mogelijkheden die er nog
zijn. Zo ervaar ik ruimte en openheid die
beide bij Parkinson steeds kleiner worden.
Ondertussen worden er ook oefeningen gegeven die mijn diabetische waarden weer
op peil brengen of houden.

'Bijzondere bronnen' in Noord Holland.
Op vakantiereizen kom je soms plotseling
langs een plek waar mensen met flessen
en jerrycans water halen. Water, waaraan
een heilzame werking wordt toegeschreven. De meest bekende plaats op dit gebied in West Europa is ongetwijfeld Lourdes, waar jaarlijks miljoenen mensen heen
reizen. Toch hoef je niet helemaal naar
Zuid Frankrijk te trekken, ook in onze provincie hebben we drie bijzondere bronnen:
'Runxputte' tussen Limmen en Heiloo en de
‘Willibrordusput’ in Heiloo. De eerste twee
zijn vrij toegankelijk, daar zie je dan ook de
gehele dag door mensen water halen.
De Stichting 'WATER, Drager van Leven',
die aandacht besteedt aan het leven bevorderend vermogen van water, liet het water
uit de twee bronnen in 2013 onderzoeken.
Maar eerst het verhaal achter deze plekken.

Wat doet het me?
Naast tennis, wandelen en fietsen doe ik
dus aan euritmietherapie. Het wekelijkse
half uur euritmie is een rustpunt, tevens een
bewust worden en niet meer ontken-nen
van de werkelijkheid. Even alleen maar
aandacht voor mezelf en mijn lichaam.
Positieve aandacht dan, want met Parkinson ben ik me vaak bewust van de dingen
die ik niet meer kan. Tijdens euritmie zijn
het positieve ervaringen: Ik kan mijn onwillige arm best strekken, ik kan met beide armen gestrekt draaiend de ruimte ervaren. Ik
kan de kracht van mijn benen ervaren als ik
op mijn tenen sta en door mijn knieën ga.
Het maakt me blij en lichter.
Gemma Melis

De Adelbertusput
Adelbertus was een monnik, een leerling
van Willibrord, de man die onze regio vanuit
Ierland het Christendom gebracht heeft.
Adelbertus overleed op 7 juni 740 en werd
begraven op een akker in Egmond Binnen,
de Adelbertusakker. Daar werd een kleine
kapel gebouwd, waar vele wonderen plaats
vonden. Toen in 922 zijn gebeente overgebracht was naar de Abdij van Egmond, ontstond er op de plaats, waar hij begraven
was geweest, een bron met geneeskrachtig
water.
In de tijd van de Reformatie, in 1573, zijn
de kapel en de bron verwoest. In 1914 zijn
de fundamenten van de kapel weer blootgelegd en is de bron hersteld. Inmiddels
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staat er een kleine houten kapel aan de
rand van de akker, die nog steeds een bedevaartsoord is. De put is afgedekt, maar
met een handpomp kun je er water uit halen. Dit water heet genezend te zijn tegen
oogziekten en tegen bezetenheid.

voor lichaam en ziel, boven 19.500 spreekt
men van “heilig” water.
Bij de Wirkungssensorik, -ik ken er helaas
geen goed Nederlands woord voor-, ervaar
je na een yoga-achtige voorbereiding, de
doorwerking van water, dat je heel bewust
en geconcentreerd drinkt, op je lichaam.
De ervaren waarnemer legt deze invloed in
beelden vast. Ook voedsel kan op deze
wijze onderzocht worden.
Vanuit deze methodiek kan water in toenemende mate “heilig” genoemd worden als
het de mens op ziels- en geestniveau aanspreekt, zuiverend en louterend werkt en er
sprake is van een verbinding met een hogere entiteit, die aanwezig is maar op de
achtergrond blijft.

De Runxputte
Het verhaal gaat dat in deze put in de 14e
eeuw een Mariabeeldje gevonden werd dat
telkens naar de vindplaats terugkeerde,
wanneer men het ergens anders onderbracht. Een schipper, die op deze hoogte
voor de kust in nood was gekomen, hoorde
boven het gebulder van de storm een vrouwenstem zeggen: “Als ge Mij gaat eren, zal
de wind gaan keren”. Hij herkende de stem
van Maria, bad tot haar en beloofde zich
voor haar verering te zullen inzetten. De
wind ging liggen en de schipper liet een
kapel bouwen ter ere van het beeldje bij
deze put. Ook hier werden in 1573 kapel en
put verwoest.
In 1713 werd de omgeving van Heiloo geteisterd door de veepest. Toen boeren ontdekten dat deze put plotseling weer was
gaan lopen, gaven ze het water aan het
vee en het vee genas. Ondanks maatregelen van de protestantse overheid bleef de
put een bedevaartsoord. In 1905 is er een
grote kapel gebouwd, ‘Onze Lieve Vrouwe
ter Nood’. Uit de put kun je met een emmertje water tappen.

De uitkomsten van het onderzoek
Waar gewoon water uit de kraan bij ons
een Boviswaarde van 7 á 9.000 heeft, werd
bij de Adelbertusbron 19.400 gemeten en
bij de Runxputte 20.200. In beide gevallen
dus heel goed en ook bijzonder water,
waarbij de laatste zelfs de kwalificatie
‘Heilig’ zou krijgen.
De onderzoekster van het Strömungsinstitut in Herrischried (D), die de Wirkungssensorik toepaste, beschreef het water uit Heiloo als volgt: “ werkt sterk op levenskrachten zielsniveau, begin van een verbinding
met een hoger bereik. Op weg naar “heilig”
water”. Bij de Adelbertusbron luidde haar
kwalificatie: “zeer fijnzinnig water, zeer authentiek, met een diep spirituele werking.
Dit water zou ‘Heilig‘ kunnen heten”.

Het onderzoek
Met het normale fysisch/chemische en bacteriologische wateronderzoek meet je niets
bijzonders aan dit water, daarom is hier een
beroep gedaan op de radiësthesie en op de
Wirkungssensorik.
De radiësthesie werkt met wichelroede en
pendel en met expliciet gevraagde steun
van de geestelijke wereld. Getrainde waarnemers kunnen de levensenergie van
groente, fruit en ook water meten. Zij gebruiken als maat de Boviswaarde. Deze
levensenergie is met technische apparatuur
niet meetbaar, maar voor planten, dieren
en mensen wel waarneembaar. Het water
uit een glas dat een paar dagen gestaan
heeft bijvoorbeeld, ervaren wij bepaald niet
meer als verfrissend, terwijl het fysisch/
chemisch nog steeds hetzelfde is. Bij een
Boviswaarde boven 8.000 is water gezond
voor het lichaam, boven 19.000 heilzaam

Besluit
Hoe het mogelijk is dat dit soort ‘oude’
plaatsen, die al eeuwenlang gekend zijn en
als bedevaartsoord bezocht worden, zo’n
bijzondere kracht hebben, is weer een volgende vraag. Wellicht
is dit artikel een opwekking om er eens te
gaan kijken, te gaan
zitten, het water te
drinken en dit alles op
je te laten inwerken.
Bloemendaal, 11
maart 2014
Maarten Gast
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nu een nieuwe penningmeester, Jan Snaathorst, en een evenementen coördinator,
Coby Bom, gekomen.
Desiree van den Broek zal in de loop van
2014 de voorzittershamer overnemen van
onze huidige voorzitter Martha van der
Most. Martha zal wel deel blijven uitmaken
van het bestuur als gewoon bestuurslid.
Eva Boissevain, die op de achtergrond al
heel lang de publiciteit voor De Nieuwe Akker verzorgt (in samenwerking met ontwerpers en websitebouwer Sjaak Bont), zal in
de loop van het komende jaar haar taken
gaan overdragen aan anderen.
David Kenselaar heeft enige maanden
meegewerkt, maar helaas besloot hij terug
te treden, omdat hij te weinig tijd bleek te
hebben om er echt voor te gaan. Dank voor
zijn inzet.
De functie van secretaris wordt vervuld
door Marlies Pierrot. Aangezien de hoeveelheid werk meegroeit met de organisatie, zoekt zij naar mogelijkheden om taken
over te dragen. Daar is gelukkig zicht op,
want Anke Brandsma, een doorgewinterde
manager, heeft haar hulp aangeboden bij
het transparant maken van de opbouw van
onze organisatie: de interne communicatie
tussen alle werkgroepen kan dan gereguleerd worden, zodat minder tussenkomst
van een secretaris nodig is.
Naast het bestuur zijn er nog een aantal
heel belangrijke functies: De deelnemersadministratie wordt verzorgd door Joke
Ruis, ons totale adressenbestand wordt
bijgehouden door Doreen Grossouw en elke tuin heeft ook een aantal hulptuinders
die hard meewerken. Op Leyduin zijn dat
Marga Verheije, Ineke Meier, Heleen Vertegaal, Corrie Kamps en Jan Willem Piket en
op WTG Yolande Koot, Joke Ruis, Marijke
Droog en Stefan Fokkink.

De nieuwsbrief gaat in dit winterseizoen
niet over de groei van de groenten en het
leven op de tuinderij, maar over de groei
van de organisatie rondom de tuinderij.
Maar we willen wel kwijt, dat er het afgelopen seizoen op beide tuinen een prachtige
oogst in ontvangst genomen kon worden en
dat er nóg meer mensen graag deelnemer
willen worden!
Ook willen we jullie de prachtige beelden
van Ton Apon van het afgelopen najaar op
de tuinderijen niet onthouden: de pompoenen aardappeloogst op Stadstuinderij WTG
en de herfst, die zijn intrede deed op Moestuin Leyduin. Meer foto's zijn te zien op onze website!
Het afronden van het teeltseizoen.
Een belangrijk onderdeel van een pergolatuinderij is de evaluatie-bijeenkomst aan het
eind van het seizoen. Het is de mogelijkheid bij uitstek om elkaar te vertellen over
de opgedane ervaringen, de verwachtingen, teleurstellingen, wensen en vragen. Er
is dan inzage in de inkomsten en uitgaven
en er wordt vooruit gekeken naar het nieuwe teeltjaar: wat willen we anders of beter
doen en welke wensen kunnen we wel/niet
waarmaken. Voor deelnemers, tuinders en
bestuur een zeer leerzaam moment.
Deze evaluatiebijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en zijn zeer positief verlopen. De op- en aanmerkingen, die
daar naar voren zijn gekomen zullen tuinders en bestuur in het komende teeltseizoen op gaan pakken. Een evaluatieverslag
is naar alle deelnemers gestuurd.

Omdat vanuit deelnemers en belangstellenden soms vragen komen over hoe de organisatie van de tuinderijen en 'De Nieuwe
Akker' nu eigenlijk in elkaar zit, wordt er
gewerkt aan een organogram. Daarmee
kan duidelijk gemaakt worden welke rol ieder op welk niveau speelt in de organisatie,
want behalve de tuinders, deelnemers en
bestuur hebben nog andere groepen en
mensen belangrijke rollen in het geheel.
Voor een organisatie die volop in ontwikke-

Bestuursuitbreiding:
Vanaf mei 2013 heeft een aantal mensen
zich ingewerkt, die de bestuurlijke verantwoordelijkheid van De Nieuwe Akker gezamenlijk willen dragen en die hun deskundigheid gaan inzetten voor de groeiende organisatie.
De huidige voorzitter (Martha) en secretaris
(Marlies) werken al vanaf het begin samen
met tuinder Erik de Keulenaar. Daarbij zijn
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ling is, is zo'n overzicht best een lastige
klus. We zullen hierover een volgende keer
nader berichten.

Hoe belangrijk zijn donateurs?
En wie zijn dat?
Donateurs zijn Vrienden van De Nieuwe Akker, mensen die niet per se deelnemer zijn
maar het initiatief zo’n warm hart toedragen,
dat zij jaarlijks een bijdrage storten. Zij krijgen dan de nieuwsbrieven toegestuurd en
uitnodigingen voor feesten op de tuin. Zij
wonen niet alleen in Haarlem en omgeving,
maar ook verder weg.
Dankzij hun hulp zitten we nu met slecht
weer bij een knappende houtkachel!
Ook onze zorgvragers kunnen nu blijven in
de winter en allerhande winterwerk verzetten.

NOMINATIE 'Groene Mug Bokaal'
De Nieuwe Akker is genomineerd voor de
Groene Mug Bokaal 2014!
Deze wisselbokaal wordt elk jaar uitgereikt
aan duurzame ondernemers in Haarlem.
Wens!
Onze grote wens voor 2014 is te kunnen
beschikken over echte kasruimte. Hiermee
zouden wij het aanbod kunnen verbreden
(vruchtgewassen: tomaten, komkommers,
aubergines en paprika's), het teeltseizoen
kunnen verlengen (voorzaaien) en ook zinvolle winterarbeid bieden. De gemeente
Haarlem, die trots is op de Stadslandbouw
die De Nieuwe Akker “op de kaart heeft
gezet”, heeft kasruimte aangeboden, waarvoor wel weer investeringen nodig zijn. U
hoort het: plannen genoeg!
Op deze plaats willen we al onze huidige
donateurs hartelijk bedanken en we hopen
dat zij ons ook in 2014 weer willen helpen.

Misschien willen jullie ouders, buurvrouw of
vriend ook donateur worden? Voor € 20 of
iets meer? Meld het ons op stdenieuweakker@gmail.com en wij verwelkomen hen graag.
Dan rest ons jullie allen een vruchtbaar en
gezond 2014 te wensen!
Hartelijk groet, namens bestuur en tuinders
van De Nieuwe Akker.
Eva Boissevain
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Centrum voor Antroposofie
Openingstijden
Maandagmiddag
Dinsdagochtend
Woensdagmiddag
Donderdagochtend
Vrijdagmiddag

(Bibliotheek en winkel tel: 023-5324823)
14.00-16.30 uur
10.00-12.30 uur
14.00-16.30 uur
10.00-12.30 uur
14.00-16.30 uur

Gesloten van 18 t/m 21 april, 5 en 29 mei, 9 juni en de hele maand augustus 2014.
In de maand juli alleen op woensdagmiddag geopend.

Lezingen, Cursussen, Workshops enz.
Plaats: Centrum voor Antroposofie,
Floraplein 27, Haarlem 2012 HM, tenzij anders vermeld.
Info/opgave via: www.antroposofiehaarlem.nl
of bij Eva Ouwehand tel. 023 5247356
Lezingen

Jaarprogramma

WO 16 april 20:15 uur
Bijeenkomst Pasen: het feest van sterven en
worden, van dood en opstanding. Hoe vieren
we dat samen?
Een verhaal? Een overweging? Muziek? Een
gedicht? Een activiteit? Een gesprek?
Hoe de Paasviering is vormgegeven is vanaf
medio maart te zien op de website
www.antroposofiehaarlem.nl.
Door: werkgroep Paasviering, vrijwillige bijdrage.

Leden-, studie- en overige groepen
Elke dinsdagavond 20:15 uur
Gelezen en besproken wordt ‘Karma onderzoek 2’ (GA 236).
Informatie: Arthur Westra, 023 5316717
1e en 3e Woensdag van de mnd. 20:15 uur
Gelezen en besproken wordt ‘De Wetenschap
van de geheimen der ziel’
Informatie: Chris van der Most, 023 5313049

MA 19 mei 20:15 uur
Lezing en proeverij: Aandacht voor voeding,
een heilzame liefdesdaad door IIse Beurskensvan den Bosch. Wat is er gebeurd met een
maaltijd, die met liefde is bereid? IIse vertelt
hoe je op het land, in de keuken en aan tafel
zorg kunt dragen voor een liefdevolle en harmonieuze maaltijd.

2e en 4e Woensdag van de mnd. 20:15 uur
Gelezen en besproken wordt “De wereld van de
gestorvenen”. De kunst van het gesprek wordt
beoefend.
Informatie: Jan Willem Piket, 023-5247356
Donderdagmiddag 14:00 om de week.
Gelezen en besproken wordt ‘Inzicht in het mysterie van Golgotha’ (GA 175).
Informatie: mw. J. Polman, 023 5849220

Cursussen en (meerdaagse) workshops

Jongerengroep
Eenmaal in de drie weken
thuis, meestal op vrijdagavond om 19.30 uur.
Informatie over studieonderwerpen, datum en
locatie: Ellen Kortekaas, 06-29367799

Vogels en de 4 elementen, door Wolter Bos,
deelname € 20, te voldoen op de vrijdagavond.
Plaats: De Vertelschuur. Krullenlaan 3, Bloemendaal.
VR 16 mei 2014 19.30 uur en
ZA 17mei 2014 09.30-12.30 uur

Creatieve werkplaats

ZA 17 mei 2014 - 13:00 – 17:00 uur
Spelend schilderen, processen in vorm, kleur en
beweging, door Frederiek Nelissen.

Woensdagmorgen 09:00 Inloopochtend voor
iedereen die graag zelf een pop, kabouter, e.d.
wil maken. Informatie:
Irma Vonk, 023 5242062

ZA 24 mei 2014 - 10:00 - 16:00
Plantenverf maken, door Marijke de Vries.
Ontdek de lichtkracht van de plantenwereld! /
Centrum voor Antroposofie / Flora-plein 27 /
Haarlem / Door het prepareren van plantendelen maken we onze eigen plantenverf. Na het
prepareren gaan we met de zelfgemaakte verf
schilderen. We onderzoeken in de cursus wat
de kwaliteiten zijn van plantenverf. Daarvoor

Woensdagmorgen 10:00 Kunstzinnig werken:
nat in nat schilderen, houtskool- en pasteltekenen, boetseren. Informatie:
Yvonne Juda, 023 4044608
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zullen we ook werken met
plantenverf uit de winkel. Een
bijzonder en kleurrijk resultaat!
Schilderervaring is niet noodzakelijk.
Door Marijke de Vries,
kunstzinnig therapeut.
Opgave verplicht: 023-5279555

Zonneschuur
Nieuws van de Zonneschuur.
De twee eerste modulen zijn afgerond. We hebben met plezier geschilderd en gevilt in een
goede sfeer, gedragen door de natuur om ons
heen.
In de eerste module voor Kerst werd de middagactiviteit afgewisseld met naar buiten gaan
met een kleine opdracht of met luisteren naar
een sprookje.
In de tweede module werden kleine luchtige
biografische schrijfoefeningen gedaan. Het is
mooi om te zien, dat iedereen het kan en dat
bijzondere teksten te voorschijn komen.
De lunchpauze is altijd gezellig en de soep was
weer verrassend lekker.
Op 15 april begint de module boetseren en werken met speksteen. Nu de lente volop aanwezig
is en er zoveel te zien is in de tuin en in het bos,
zullen we na de lunch voornamelijk naar buiten
gaan om te kijken, waar te nemen en te bewonderen.

Vertelschuur
Reserveren en informatie:
023-5257855 of
www.devertelschuur.nl
De voorstellingen zijn over het algemeen voor volwassenen bedoeld, maar vaak ook geschikt voor kinderen v.a.
12 jaar. 3x per jaar zijn er speciale kindervoorstellingen.

Luisteren naar verhalen: je raakt een diepere
laag van de werkelijkheid aan.
Elke 2e zondag van de maand (oktober t/m mei)
om 15.00 uur. De deur is open vanaf 14.30 uur,
tenzij anders vermeld.
Plaats: Krullenlaan 3, Bloemendaal.
De toegangsprijs (incl. thee/koffie en taart):
Vol. : € 10,- Kinderen (tot 12 jaar) : € 5,-

Op 3 juni begint onze laatste module met opnieuw schilderen als hoofdactiviteit.
Irma Glasbergen schrijft het volgende:
“In een periode, waarin ik mijn krachten weer
aan het opbouwen was, had ik het geluk tegen
de Zonneschuur aan te lopen.
Het schilderen werkte voor mij verstillend en
grensverleggend. Het bracht de creatieve
stroom in mij weer op gang en gaf energie. Mijn
ogen gingen weer open voor de schoonheid
van de wereld om mij heen: licht, donker, kleuren!
De mogelijkheden, materialen en kleuren van
het vilten brachten geen verstilling deze keer,
maar een vuur waardoor mijn energie zo nu en
dan voortijdig opbrandde! Oòk leerzaam om dat
te hanteren.
De leuke en veelzijdige schrijfopdrachten, die
Liesbeth van Beek ons gaf, hebben ook weer
voeding aan mijn creativiteit gegeven. Daarnaast ving ik zo nu en dan een verrassende
glimp van mijzelf of een andere deelneemster
op!
Het totaal werd steeds veilig en zorgvuldig begeleid door Taletta en Anna. Met mooie andere
deelneemsters was het één groot cadeau!”

Voorstellingen voor volwassenen
Zondag 6 april 15.00 uur (Engelstalig)
“Dionysos” door Stella Kassamati, met muziek
door Artemis Apostolaki
Zondag 4 mei 20.30 uur !!!
“Vaders” vertelvoorstelling ter ere van de nationale dodenherdenking, met Frans de Vette,
Desiree Hoornix en Helga Huisjes.
Zondag 25 mei 15.00 uur
“Een roos is een roos is een roos”, verteld door
Mia Verbeelen.
Zondag 22 juni 20.00 uur !!!
“Over Thor, Loki en Odin”
Verteltheater Donderelf
We hopen op een voorstelling buiten!

Voorstellingen voor Kinderen

Ben je ook geïnteresseerd en wil je meer informatie, bel dan:

Woensdag 30 april 15.00 uur
“Slaapt-overdag-dromer en het zilveren maanmeisje” 4+ Poppenkast door verteltheater Donderelf.

Taletta Bierens de Haan 023-5257855
of Anna Robadey 023-5275699
of kijk op onze website: www.dezonneschuur.nl
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Kunstzinnige therapie voor Qedeli !
14 jaar geleden verhuisden Lali Khandoslishvili, zangeres en pianiste, en haar
man Gela Gligvashvili, ingenieur, van Tiblisi
naar Signagi ( oost Georgië).
Naast hen woonde een vrouw met een verstandelijke handicap, die de hele dag op
bed lag. Lali begon muziek voor haar te
maken en leerde haar weven. Ze merkte
hoe die vrouw opleefde door iets zinvols te
doen. Dat is de kiem geweest voor wat de
Qedeli gemeenschap is geworden.
Deze kiem werd werkelijkheid, toen een
klein huis op een heuvel boven Signagi
werd bewoond door de eerste deelnemers.
Sindsdien is het uitgebreid met een groot
huis en nu wonen er 21 mensen met een
beperking. Na een dagopening gaat iedereen een taak verrichten die aan haar, hem
is aangepast: huishouden, broodbakken,
weven, koken, tuinieren enz.
In 2010 hebben mijn man en ik een maand
daar doorgebracht. Hij heeft zich met de
tuin beziggehouden en ik heb met de bewoners geschilderd, voornamelijk één op één.
Iedere dag lieten ze me met een handgebaar weten, dat ze graag wilden schilderen.
We hebben veel plezier gehad!

Twee weken geleden heeft Lali me gevraagd of ik € 2.300 kon vinden zodat Naninko Kanchashvili, een vaste medewerkster, een scholing voor antroposofische
kunstzinnige therapie in Tiblisi kan volgen
bij therapeuten die in Duitsland opgeleid
zijn.
Daarmee kan Naninko niet alleen de bewoners beter begeleiden, maar ook haar werkzaamheid in de provincie Kacheti
(grenzend aan Azerbeidzjan) uitbreiden.
2300 euro moeten te vinden zijn: met klein
beetjes of met heel veel kleinere beetjes.
100 mensen kunnen € 23.- geven, 250
mensen ongeveer € 10.- en 500 mensen
ongeveer € 5.Laten we dit met z’n allen mogelijk maken.
Voor meer informatie over het instituut zie
www.khedeli.nl
Anna Robadey
tel: 023-5275699
banknr:NL 92 TRIO 0390 4302 69
A.Robadey S.therap.
onder vermelding van
“kunstzinnige therapie voor Qedeli”
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er hard aan gewerkt om er een mooie eigentijdse agenda van te maken, want helaas kleeft er voor een aantal mensen nog
teveel een geitenwollen sokken imago aan
de antroposofie. In 2011 verscheen de eerste papieren uitgave voor Haarlem, Amsterdam e.o., in 2012 voor Noord Holland
Noord en in 2013 werd de website actief.
Peter werkt achter de schermen, hij neemt
de hele financiële kant voor zijn rekening.
Mijn rol is die van netwerkster, een spinster
van het weven van allerlei draadjes. Het is
prachtig om te zien hoe er verbindingen
ontstaan op een netwerkborrel, hoe er
weer nieuwe contacten en werkvormen
ontstaan. Het is onze wens, dat alle initiatieven die meedoen gebundeld worden in
een community, waarin plannen, ideeën en
zaken worden uitgewisseld en we elkaar
kunnen dragen.

Interview
met ….
Marijke de Vries over
“Antroposofie Agenda”.
Marijke, wat was voor jou de aanleiding om
met 'Antroposofie Agenda' te starten?
Destijds woonden wij (Marijke de Vries,
kunstzinnig therapeut en Peter Kapenga,
manager in de zorg) in Amsterdam en
vonden daar de antroposofische agenda.
Toen wij naar het Gooi verhuisden, kwamen we ook daar een antroposofische
agenda tegen, echt een warm welkom, als
je daar nieuw komt wonen. In het Gooi
was er een heel hechte club, die zich met
antroposofie bezig hield. Door de antroposofische agenda wist je ook waar je voor
wat terecht kon. Na onze verhuizing naar
Haarlem misten we de agenda. Haarlem is
in vergelijking met het Gooi losser georganiseerd. Er zijn van een aantal organisaties wel programmaboekjes, maar geen
totaaloverzicht. Wij hoopten meer samenhang te creëren voor mensen die in de
antroposofie zoeken. Ook om de betrokkenheid op elkaar en met de antroposofie
te versterken. We hebben het in de week
gelegd, gesprekken met anderen gevoerd
(5 jaar lang) en op een gegeven moment
besloten Peter en ik om het zelf te gaan
organiseren. Ons doel is om alle initiatieven die zich door antroposofie laten inspireren op een mooie, eigentijdse manier te
presenteren. Hierdoor brengen we de initiatieven onder de aandacht van een grote
groep mensen die op zoek zijn naar kwaliteit van leven en zingeving. Door de bundeling van initiatieven worden we zichtbaar en vindbaar.

De agenda ziet er prachtig uit, wat een initiatief! Wat is de oplage van de Antroposofie
Agenda?
De papieren agenda voor Haarlem, Amsterdam e.o. wordt in een oplage van minimaal 4000 gedrukt én verspreid. Een omvangrijke klus, net als de verspreiding van
de agenda’s om die op diverse plekken in
Amsterdam neer te leggen. Al met al heel
veel werk, dat betekent ook dat ik helaas
heb moeten besluiten om met de
“Antroposofie Agenda” te stoppen…..
Dit gesprek gaat een heel andere kant op dan
dat ik verwacht had…. Wat ontzettend jammer. Is alleen de distributie een struikelblok?
En op wat voor termijn ben je van plan te
stoppen?
We hebben heel veel tijd geïnvesteerd in
het opzetten van de agenda, zowel de papieren uitvoering als de website. Nu is het
tijd om mijn aandacht op mijn kunstzinnige
therapiepraktijk te richten. Bovendien starten we beiden binnenkort met een opleiding. Op de Zomermarkt van 21 juni presenteren we nog als laatste een adressenboekje, de papieren agenda geven wij niet
meer uit. Wel blijft de website nog in de
lucht. Wij hopen van harte, dat er een geïnteresseerde is, die dit initiatief wil overnemen. Er ligt een kant en klaar pakket.
De Zomermarkt op 21 juni is een initiatief
van Stichting Vrij Waterland, Lievegoed
Borgstichting, Rudolf Steiner College, Ferm

Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Wij hebben een mail rondgestuurd en binnen 2 maanden waren er 40 mensen die
mee wilden doen en een startberdrag wilden storten. Het is trouwens elke keer
weer spannend of de financiën rond komen. Mensen en organisaties kunnen een
advertentie en/of hun activiteit in het boekje plaatsen én inmiddels op de website
laten zetten. Vóór elke uitgave van de
agenda sturen we opnieuw een mail rond
met uitnodiging. Er hebben zich inmiddels
veel initiatieven aangesloten. We hebben
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Rozemarijn en de Antroposofie Agenda.
Het thema is: Werken aan gezonde ontwikkeling.
De website blijft dus wel bestaan?
Mocht er geen opvolger zijn, dan willen wij
die nog een aantal jaren voortzetten. We
hebben heel veel (ook financieel) geïnvesteerd in de website. Het onderhoud en bijhouden van de website is niet kostbaar of
intensief. Het mooie van de website is ook,
dat mensen die in de agenda staan, hoog
in de ‘google-lijst’ staan. Die worden dus
met ‘googelen’ snel gevonden. In dit digitale tijdperk is dat belangrijk.
Wat zou je nog als laatste willen noemen?
Wij (de mensen die zich door de antroposofie laten inspireren in hun werk) hebben zo
veel moois in huis en zijn nog zo onzichtbaar……
Ik zou het heel fijn vinden als er een opvolger komt voor de Antroposofie Agenda, iemand die het stokje overneemt en er plezier in heeft.
Op de home pagina van de website
www.antroposofieagenda.nl staan alle activiteit die op deze dag worden aangeboden.
Bovendien worden alle adressen en activiteiten in de regio hier vermeld.
Hilda Rijkmans

Wat een prachtig initiatief van Marijke en
Peter. De mooi verzorgde papieren
agenda en ook de website, het bij elkaar
brengen en verbinden, het zichtbaar maken van inderdaad zo veel moois!
Met Marijke hopen wij van harte, dat iemand dit wil voortzetten!

APRILMORGEN

De merel was zo wonderzoet aan 't fluiten
in de oude vliereboom ...
Ik schoof mijn venster op en keek naar buiten
als in een droom ...
Heel de appelboomgaard stond vol roze knoppen,
- 't was half April: en van die knoppen vielen pareldroppen
in 't ochtendstil!
En 'k zag de zon gelijk een reuzenvogel
ten blauwen trans
uitslaan wijd over dorp en dal haar vleugel
van louter glans.
En gans de gaarde en al die bloesembomen,
't laaide al, één vuur,
en 'k voelde en wist: God was op aard gekomen
in 't heerlijk lentemorgenuur.
Pol de Mant

Nieuws van het therapeuticum
Locatie Koninginneweg
Tot het voorjaar van 2015 werkt mevrouw
Marion van Bree als artsassistent mee in
de praktijk van dr. Joost Laceulle.
Zij heeft 10 jaar als antroposofisch huisarts
in Amsterdam gewerkt en daarna 8 jaar als
arts in de psychiatrie. Zij is nu herintredend
en zit in het derde (laatste) jaar van de
huisartsopleiding.
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Praktijken Koninginneweg 36

Praktijken Prinsen Bolwerk 12

2012 GP
Hr. M.A.B.M. Christiaanse, huisarts tel.023-5315886
(aanwezig: dins-, donder- en vrijdag)
De praktijk is niet bereikbaar op woensdagmiddag, in
de ochtend alleen voor spoedgevallen tot 12 uur.
Dr. Christiaanse heeft op woensdagochtend geen
spreekuur; de assistente is wèl bereikbaar.
Mw A. Kunenborg, huisarts
023- 53151886
(aanwezig: maandag in de praktijk van dr. Christiaanse)
Hr. J. L. Laceulle, huisarts
023-5312822
(afwezig: maandag en donderdag)
Mw. N. J. Smitsman, huisarts
023-5312822
(aanwezig: maandag en donderdag in de praktijk van
dr. Laceulle)

De praktijk is niet bereikbaar op dinsdagmiddag
vanaf 12 uur.
Assistentes praktijken Koninginneweg:
Mw Petra van Steijn
Mw Janny Barger
Mw Roline v. Pelser Berensberg
Mw Sunay Arslan
 Op werkdagen zijn onze assistentes telefonisch bereikbaar van 8 tot 9 uur, 10.30 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
 Indien u ons voor een spoedgeval tussen 817 uur niet kunt bereiken, kunt u de doktersdienst bellen:
0900-1515
 Voor spoedgevallen in avond/nacht van
17.00 tot 08.00 uur; weekend, vrijdag van
17.00 tot maandag 08.00 uur: altijd rechtstreeks bellen naar de HAP (Haarlemse huisartsenposten):
023-5453200

2011 MB
Mw. N. M. van der Veen, huisarts 023-5320218
(dinsdagmiddag en donderdag niet aanwezig)
Hr. C. A. Zwart, huisarts
023-5326469
(gehele woensdag afwezig)

Mw. I. van Rij, huisarts
(op woensdag (hele dag) en vrijdagochtend aanwezig
in de praktijk van Dr. Zwart;
op donderdagochtend in de praktijk van Dr. van der
Veen)

Assistentes praktijken Prinsen Bolwerk:
Mw Cecile Stals
Mw Margriet Brouwer
Mw Didi Arons
 Op werkdagen kunt u ons bereiken van 8 tot
17 uur, maar niet altijd krijgt u de assistente:
 Als u uw huisarts telefonisch wilt spreken,
kunt u zich via het keuzemenu van de telefoon (toets 4) opgeven. U wordt dan teruggebeld.
 Herhalingsrecepten kunt u telefonisch aanvragen, via het keuzemenu (toets 3), maar
als u dat lastig vindt, ook via de assistente.
 Alle andere telefoontjes (maken van afspraken, opvragen van uitslagen etc.) 's morgens
van 8.00 tot 9.00 uur, van 10.30 tot 11.30 uur
en van 14.00-16.00 uur via de assistente.
 Voor bloeddruk meten, urineonderzoek, injecties, oren uitspuiten etc kunt u dagelijks terecht bij de assistente tussen 9.00 en 9.45
uur zonder afspraak.
 Dokter Zwart heeft ’s morgens de lange consulten!
Bereikbaarheid bij afwezigheid:
 Bereikbaarheid bij afwezigheid: bel altijd
eerst het telefoonnummer van uw huisarts en
beluister het bericht helemaal tot het eind.
Tijdens vakantie van uw huisarts krijgt u via
de doktersdienst (tel 0900-1515) een waarnemend huisarts aangewezen.
 In het weekend en door de week na 17.00
uur belt u voor spoedgevallen naar de Huisartsenpost.
023-5453200
Laatst bijgewerkt: maart 2014

Na verandering van verzekeraar en/of
verandering van polis is het raadzaam
om uw nieuwe gegevens (naam van uw
verzekeraar en polisnummer) bij de hand
te hebben, als u een consult heeft bij uw
huisarts.
N.B. In principe is uw huisarts ook voor eerste hulp bereikbaar! Dit kan de ziektekostenverzekering veel kosten besparen.

www.therapeuticumhaarlempraktijkinfo.nl
1513

Prikbord
Beelden Expositie

PAASVIERING
16 april a.s.

in de tuin van de

Vertelschuur

Centrum voor Antroposofie Floraplein 27

Krullenlaan 3 Bloemendaal

De Paasviering staat in het teken van
Maria Magdalena: de Voetwassing en
de Ontmoeting met de Tuinman.

Zaterdag 17 mei: 13.30 – 17 uur
Zondag 18 mei : 11- 17 uur

Programma:
Zang
Inleiding over
Maria Magdalena door Kirsten Koppel
Gedicht van Marjoleine de Vos
Schilderen n.a.v. dit gedicht
Zang

Wie heeft er ongebruikte
resten BREIWOL liggen?
Een Haarlemse vrouw (80+) breit al tientallen Jaren truien voor Poolse
weeskinderen, maar kan dat niet allemaal zelf bekostigen. Alle materialen,
kleuren en hoeveelheden zijn meer dan
welkom!

Zomermarkt
“Werken aan gezonde ontwikkeling” op zaterdag 21 juni 2014 van 10 tot 15 uur
Georganiseerd door :
Stichting Vrij Waterland,
Lievegoed Borgstichting,
Rudolf Steiner College,
Ferm Rozemarijn en de
Antroposofie agenda.
De zomermarkt vindt plaats op het terrein van Vrij Waterland en wil graag alle regionale
initiatieven presenteren die zich laten inspireren door de antroposofie.
De markt valt samen met de landelijke open dag van de
biologische landbouw www.lekkernaardeboer.nl.
Het Bestuur:
Voorzitter: vacant

Hilda Rijkmans (secretaris)

Solidariteitsfonds Keerkring
Bankrekeningnummer van Triodos:
212100548

Nieuwe Gracht 2 huisje 10
2011NE Haarlem
Tel. 023-5518640
E-mail: secr.keerkring@gmail.com

Redactie:

Henk Stots (penningmeester)
Oude Spaarneweg 34
2142 EA Cruquius
Tel: 023-5293242
E-mail: hsstots@ziggo.nl

Trudy Veeken-Zoon (Lay out )
2e Vooruitgangstraat 2
2032 NJ Haarlem
Tel. 023-5354648
E-mail: njj.veeken@planet.nl

Liesbeth Schouten (Algemeen ledenbestand
Vrouwestraat 9
en solidariteitsfonds)
2011 JV Haarlem
Tel: 023-5319358
E-mail: elisabeths@planet.nl

Eveline Batenburg (Correctie)
Website: www.dekeerkring.info
Kopieerwerk
: Vorm op Maat
Oplage
: 750 stuks
Aanleveren kopij : vóór 20 juli
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a.s.

