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Antroposofische therapieën/zorg  vanuit het therapeuticum 
 

Fysiotherapie 
Mw. M. Henker    Vuurtonstraat 1      tel. 023-5762032  
Mw. H.M. van Liemt   Vuurtonstraat 1      tel. 023-5762032  
Mw. A.M. Miedema  Vuurtonstraat 1      tel. 023-5762032  
Mw. A. Vloon     Praktijk Prinsen Bolwerk 12   tel. 023-5313121 
Mw. I. Zwart     Praktijk Prinsen Bolwerk 12   tel. 023-5313121  
Dhr. M. Eijsberg   Praktijk Prinsen Bolwerk 12   tel. 023-5313121  
 

Euritmie                        
Mw. A. Kraakman   Praktijk Prinsen Bolwerk 12   tel. 015-2567002 
 

Kunstzinninge therapie 
Mw. P. A. M. van Steijn            tel. 023-5283529   (17.30-18.30 uur) 
Mw. S. Pedrotti    Praktijk Prinsen Bolwerk 12   tel. 06 22183871 
 

Voedings-  / Dieettherapie 
Mw. M. Vlasveld   Praktijk Prinsen Bolwerk 12   tel. 071-5226703 
 

Eerstelijns Psychologen  
Mw. H. Dekkers-Appel  Praktijk Prinsen Bolwerk 12  
 voor berichten:              tel. 030-2291110  (beantwoorder) 
 voor aanmeldingen uitsluitend op dinsdagen    tel. 06-51991034 (13.00-14.00 uur) 
Hr. R. Kooy      Praktijk Prinsen Bolwerk 12  
 voor aanmeldingen: op di en wo        tel. 030-2316791 (08.15-08.45 uur) 
Mw. S. Janus              tel. 06-42808524 
 

Verpleegkundige zorg 
Mw. L. Vink      verwijzing via de huisarts   tel. 06-53663478  
Mw. L. van Santen    verwijzing via de huisarts   tel. 06-41721088 
Mw. T. Nijenhuis     verwijzing via de huisarts   tel. 06-41721536 
Mw. A. Prins     verwijzing via de huisarts   tel. 06-41008659  

Overige  Antroposofische therapieën / zorg  in Haarlem 
 

Antroposofische speltherapie ‘t Wisselhuis’ H’st. Dreef 141 2010 KC  H’stede   tel. 023-5450373 
Biografisch Consulent Mw. H. Drupsteen Marnixstraat 90 zw.2023 RH H’lem   tel: 023-5262941 
Biografisch-kunstzinnige begeleiding:   Mw. T. Bierens de Haan      tel: 023-5257855 
Borgstichting: Psygiatrische therapie  Vuurtonstraat 1

a
 2034 KL Haarlem    tel: 030-2255555 

Bureau Ouder- en Kindzorg  (0-4 jaar): Lorentzplein 30  2012 HJ  H’lem   tel: 023-5517848 
Schildertherapie:  Mw. A. Robadey    J.Haringstraat 3  2023 KA H’lem   tel. 06-11134037 
Kunstzinnige therapie: Mw. S. Confino Voorduinstraat 33 2023 PC H’lem    tel: 06-28247682 
Kunstzinnige kindertherapie: Mw. S.Niessen v.d.Vinnest.2

a
  2023 AH H’lem   tel: 023-5422994 

Kunstzinnige therapie: Mw. M. de Vries Sparenbergstr. 50 2023 JW H’lem   tel: 023 5279555 

Werk- / levensvragen: Mw. L. Pultrum  H`st. Dreef 141  2101 KC H’stede   tel: 023-5450373 

Inhoudsopgave:                               bladzijde 

Nieuws van ‘de Keerkring’ …..…………………………………………………………………………. 
Kerstviering …………...………..../ Even voorstellen ……………….…………..………………..….. 
‘Verslagen van’…… ..…………………………………………………………………………………. 
Afscheid Ineke Zwart ………………………...…………………………………………………………. 
Centrum voor Antroposofie ……………………………………………………………………………. 
Aankondiging;  Workshops …………………………………………………………………………..…  
Borgstichting ……………………………………………………………………………………………..  
De Nieuwe Akker ……………………………………………………………………………………….. 
Solidariteit …... / Nieuws van het therapeuticum  …Voortgang Nieuwbouw …. 
Praktijkinformatie ………………………………………………………………………………………... 
Prikbord …………………………..…………………………………………………………… 
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Nieuws van 
“ De Keerkring ”  

Bestuurssamenstelling:  
Naar aanleiding van onze ‘noodoproep’ 
voor het voortbestaan van De Keerkring en 
voor een penningmeester heeft Lusanne 
Hogeweg aangeboden het bestuur te ko-
men versterken en de taak van penning-
meester over te gaan nemen van Henk 
Stots. Wij zijn erg blij met de kennis en er-
varing die Lusanne meebrengt, haar in-
breng én dat door de komst van Lusanne 
De Keerkring haar werk kan blijven voort-
zetten! Henk Stots zal aanblijven als alge-
meen bestuurslid. 
 

Keerkringkrant: 
In oktober hebben we tijdens de ALV ge-
brainstormd hoe we onze begroting dek-
kend kunnen krijgen én welk nieuws rele-
vant is voor onze leden. Natuurlijk waren er 
diverse gezichtspunten en het bestuur heeft 
later tijdens een bestuursvergadering een 
besluit genomen. De papieren versie van 
de Keerkringkrant is voor een aantal men-
sen erg belangrijk, daarom willen wij die 
vooralsnog handhaven met twee uitgaven 
per jaar. Met ingang van 2015 komt de 
Keerkringkrant in maart en in september uit. 
In maart omdat wij in april voortaan onze 
ALV willen houden en in september om de 
agenda van nieuwe lezingen, workshops  
enz. aan te kunnen kondigen.  
Per mail willen wij twee keer per jaar een 
korte digitale nieuwsbrief verzenden. Heeft 
u belangstelling voor deze nieuwsbrief (hij 
wordt ook op onze website gezet evenals 
de Keerkringkrant), meldt u zich dan aan bij 
secr.keerkring@gmail.com graag met naam 
én adres.  Voor mensen die géén toegang 
hebben tot een computer maken wij een 
uitzondering  en zenden dan de nieuwsbrief 
per post. Stuurt u dan s.v.p. een brief naar 
het secretariaat met uw naam én adres. 
Wij zijn heel blij, dat Trudy Veeken al zo-
veel jaren de redactie van de Keerkring-
krant op zich heeft genomen, Lusanne en 
Hilda zullen het redactiewerk van Trudy 
gaan ondersteunen. 
 

Uw gegevens: Wilt u het ons s.v.p.  zo ge-
makkelijk mogelijk maken om de ledenlijst 
van De Keerkring én Antroposana up-to-
date te maken, vul dan uw gegevens in op 

de site van Antroposana onder „inloggen“. 
Door ziekte op het kantoor van Antroposana 
is de ledenlijst nog niet goed bijgewerkt, er 
is een vervangende kracht en we hopen dat 
de ledenadministratie spoedig op orde is . 
 

Verzoek: 
Wij hebben van ongeveer 30 mensen een 
mail gekregen dat zij de Keerkringkrant digi-
taal willen ontvangen.  
Bent u iemand die de Keerkringkrant even 
doorkijkt en daarna bij het oud papier legt óf 
die de Keerkringkrant net zo gemakkelijk 
digitaal leest? Dan zou het heel fijn zijn - om 
grondstoffen én kosten te sparen - als u 
aangeeft dat u de Keerkringkrant digitaal 
wilt ontvangen. 
 

Vergoeding lidmaatschap Antroposana/
de Keerkring en nieuwe zorgverzekering: 
Gedeeltelijke of gehele vergoeding van lid-
maatschap door verschillende aanvullende 
zorgverzekeringen.  Naast vergoeding van 
diverse antroposofische therapieën ( zie 
bladzijde 12 „nieuws van het therapeuti-
cum“) is dit mogelijk ook een aandachts-
punt.  Wij zullen het vergoedingen-overzicht 
op onze website plaatsen. Antroposana 
heeft hard gewerkt om een andere zorgpolis 
aan te bieden i.p.v. van de dure polis bij de 
Amersfoortse nu een zorgpolis met en bij 
Avéro-Achmea. Een brief over deze polis is 
naar alle leden onderweg of al gearriveerd. 
 

Gevraagd: 
Het bestuur van de Keerkring zoekt verster-
king van iemand die handig is met Excel en 
die de ledenadministratie wil bijhouden. Dit 
kost hooguit een paar uur per maand. En 
wie vindt het leuk om begin 2015 een wer-
vingsproject te doen en ons te helpen be-
drijven en winkels te benaderen die in de 
Keerkringkrant zouden willen adverteren? 
Voor meer informatie kun je bellen of mailen 
met Hilda of Lusanne. 
 

Graag wensen wij u een heel goede Ad-
vents-  en Kersttijd toe en mogelijk ontmoe-
ten wij elkaar op de Kerstviering van het 
therapeuticum op dinsdag 16 december. 
 

Liesbeth Schouten, Lusanne Hogeweg, 
Henk Stots, Hilda Rijkmans 
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Even  
voorstellen 

Michiel Eijsberg 
 

Een nieuwe start.  
In januari 2015 neem ik de werkzaamheden als 
fysiotherapeut van Ineke Zwart in het Thera-
peuticum Haarlem over. Al geruime tijd zijn Ine-
ke en Ik de overdracht aan het voorbereiden. In 
2012 ben ik als fysiotherapeut afgestudeerd 
aan de Hogeschool in Leiden, waarin ik aan het 
einde van de opleiding in aanraking kwam met 
de antroposofie. De antroposofie was voor mij 
niet nieuw, ik heb op de vrijeschool in Haarlem 
gezeten, maar de antroposofische fysiotherapie 
kende ik tot dan nog niet. De interesse is snel 
gegroeid en ik ben direct na mijn afstuderen 
begonnen aan de opleiding antroposofische 
gezondheidszorg en fysiotherapie. In die perio-
de ben ik  in het Therapeuticum Calendula in 
Gouda gaan werken. Ik kon het nieuw geleerde 
daardoor direct toepassen. De warmte en aan-
dacht in de antroposofische gezondheidszorg 
vind ik zeer bijzonder en inspirerend.  
Nog vers van de reguliere opleiding, waarin 
kritisch handelen met het  wetenschappelijk 
bewijs centraal stond, ben ik mijn positie in de 
antroposofische gezondheidszorg als therapeut 
aan het innemen. Ik geniet er erg van om men-
sen met aandacht en zorg in hun herstel te be-
geleiden, probeer helder en kritisch te zijn en 
vind het belangrijk dat ook patiënten die niet 
met de antroposofische gezondheidszorg be-
kend zijn zich gezien voelen en een plek kun-
nen vinden in mijn praktijk.  
Alhoewel Ineke aangeeft op 18 december haar 
laatste behandeling te geven, is ze de eerste 
maand(en) van 2015 nog wel in het therapeuti-
cum te vinden. De kennis en ervaring die Ineke 
in de afgelopen 42 jaar (!) heeft opgedaan zijn 
voor mij zeer kostbaar. Het zou zonde zijn, als 
die kennis en ervaring met het vertrek van Ine-
ke helemaal weg zouden gaan. In de eerste 
weken zullen Ineke en ik daarom veel samen 
werken. Ik noem het een warme overdracht, ik 

Lusanne 
 

Ik ben Lusanne Hoge-
weg, 48 jaar, en ik 
woon nu zo'n zes jaar 
in Haarlem. De antro-
posofische gezond-
heidszorg draag ik een 
warm hart toe en ik 
vind het erg belangrijk 
dat deze behouden 
blijft. Daarom steun ik 
ook Antroposana en 
heb ik al jaren een 
antroposofische huis-
arts, ook toen ik nog 
in Den Haag woonde. 
 

Door de oproep in de Keerkringkrant van sep-
tember om het bestuur aan te vullen teneinde 
de Keerkring te kunnen laten voortbestaan, voel-
de ik me geroepen om actief een bijdrage te 
leveren. Niet omdat ik nou zo'n vergadertijger 
ben, in het geheel niet zelfs, maar ik voel een 
belang en noodzaak. 
 

Ik neem de functie van penningmeester over en 
het is me na een paar vergaderingen al duidelijk 
dat er veranderingen nodig zijn om de begroting 
gezond te maken. De Keerkringkrant is in zijn 
huidige vorm onbetaalbaar geworden. In de vo-

 

rige krant lazen we daarom al de optie om de 
krant digitaal te ontvangen, dit scheelt enorm in 
de kosten. Hierover zullen jullie de komende 
tijd nog meer horen. 
 

Ik ga me met liefde inzetten voor de Keerkring 
om deze een solide plek te geven in het nieuwe 
Antroposofische Centrum straks. Daarbij kun-
nen we nog wel versterking gebruiken. Wie van 
de jongere generatie wil ons helpen de Keer-
kring toekomstbestendig te maken? Mail of bel 
mij of Hilda, onze secretaris, voor meer infor-
matie. En heb je ons iets te vertellen of vragen, 
laat het ons weten! 
 

Lusanne Hogeweg 

Kerstviering. 
 

De werkgemeenschap van het Therapeuti-
cum Haarlem nodigt u van harte uit om op 
16 december de jaarlijkse kerstviering bij 
te wonen. 
Voor die mensen waar vervoer een pro-
bleem is, proberen we wat te regelen. 
Maakt u dit kenbaar via de assistenten. 
 

Plaats: Prinsen Bolwerk 12 
Tijd: 17.00 uur tot 17.45 uur kerstspel voor 
de kinderen, 20.15 uur tot 22.00 uur avond 
voor de volwassenen. 
 

We hopen u te ontmoeten, 
Namens de werkgemeenschap  
 

Ineke Zwart 
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 Verslagen van ... 

ben weliswaar de behandelend fysiotherapeut, 
maar door onze kennis te delen zorgen we er-
voor dat de praktijk zoals hij nu is kan voortbe-
staan en de kennis en ervaring van Ineke niet 
verloren gaan. Zoals elk mens anders is, ver-
schillen ook Ineke en ik. We hebben allebei on-
ze eigen behandelvoorkeur en methodes, dat 
spreekt voor zich.  
Samen met Ineke en Annemiek Vloon, mijn toe-
komstige collega, kijken we terug op hoe het de 
afgelopen jaren geweest is, maar kijken we ook 
naar wat de toekomst in het therapeuticum gaat 
bieden. Ik verheug me erop naar het nieuwe 
gebouw te gaan en ben enorm blij, dat deze 
kans op mijn pad is gekomen! 

Michiel Eijsberg 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
PATIËNTENVERENIGING DE KEERKRING 

15 oktober 2014 
 

Aanwezige bestuursleden: Liesbeth Schouten, 
Lusanne Hogeweg, Henk Stots, Hilda Rijkmans 
Overige aanwezigen: 4 leden 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet ie-
dereen van harte welkom en een speciaal wel-
kom aan Lusanne Hogeweg die zich heeft aan-
gemeld als toekomstige penningmeester. Bij 
gemis aan een voorzitter zit Hilda de vergade-
ring voor en zal Lusanne notuleren. De agenda 
wordt akkoord bevonden.  
 

2. Mededelingen: Zes leden hebben zich afgemeld. 
 

3. Ingekomen stukken: geen 
 

4. Notulen ALV van 16 oktober 2014: 
   De notulen worden goedgekeurd. 
 

5. Jaarverslag 2013 
 

                                 Algemeen jaarverslag 
De over-betalingen van voorgaande jaren zijn in 
2013 gebruikt voor het vernieuwen van de web-
site, niet voor aanschaf van een printer.  

 

                                  Financieel jaarverslag 
Het juiste nadelige saldo is € 2.744,30. 
Er zijn nog over-gelden van vorige jaren, nu nog 
een bedrag van € 1.431,75.  Zo wordt het tekort 
gedekt. Over-gelden zijn extra betalingen van 
leden, bovenop de contributie, deze betalen 
leden aan Antroposana. Ze worden echter niet 
meer, zoals in het verleden, overgemaakt naar 
de Keerkring. 
Huur voor de ruimte in het Bolwerk: met de art-
sen is mondeling overlegd dat deze niet meer 

hoeft te worden betaald. Hierover sturen wij nog 
een brief. De grootste kostenpost is de Keer-
kringkrant.  
 

                                  Begroting 2014  
De cijfers zijn nu hoger dan eind 2013, omdat 
toen nog niet alle gegevens bekend waren. 
Het aantal leden volgens de Keerkring is an-
ders dan uit de gegevens van Antroposana 
blijkt, 630 versus 596.  De nieuwe inlogledenlijst 
van Antroposana heeft nog wat kinderziektes 
waardoor het ons niet duidelijk is waarin het 
verschil precies ligt. Eén van de leden biedt 
Liesbeth hulp aan bij het vergelijken van de 
verschillende Excel ledenbestanden. Het aantal 
leden bepaalt het bedrag dat we van Antropo-
sana krijgen, dus het is van belang het precies 
te weten. Het aantal leden is iets teruggelopen 
afgelopen jaren. Het is mogelijk dat de verho-
ging van de contributie daarmee te maken 
heeft, maar dat is niet bekend. We hebben 
geen inzicht in wie hebben opgezegd, dus we 
kunnen mensen ook niet bellen om het te vra-
gen. 
 

 Verslag kascommissie 
Ton de Vries en Martien Luijcks hebben de con-
trole uitgevoerd, zij geven Henk complimenten  
voor de zorgvuldige stukken. Met dank aan de 
penningmeester Henk Stots wordt hem dechar-
ge verleend. De kas-commissieleden Ton de 
Vries en Martien Luijcks worden bedankt voor 
hun werk. Voor de inhoud van hun bevindingen, 
zie de stukken. De commissie is bereid om ook 
over 2014 de controle uit te voeren. 
 

                               Jaarverslag en financieel 
verslag Solidariteitsfonds 

De uitgaven waren veel hoger dan de inkom-
sten, het aantal donateurs was lager dan vorig 
jaar en er werd wederom een groot beroep ge-
daan op uitkeringen. Het aantal donateurs loopt 
al drie jaar terug. Er staat een optelfoutje in het 
overzicht, het bedrag is € 3.361,21. Dat scheelt 
100 euro aan inkomsten. 
Liesbeth licht toe wat de voorwaarden zijn om 
in aanmerking te komen voor vergoeding.  
De vergoeding is maximaal 500 euro per jaar 
en maximaal drie jaar achtereen. Aanvullende 
verzekeringen vergoeden deze kosten voor 
antroposofische geneeswijze en behandelingen 
niet altijd. Antroposana is wel in gesprek met 
een paar verzekeringsmaatschappijen om hier-
in verandering te brengen. 
Het Solidariteitsfonds beschikt over certificaten. 
Dat zijn beleggingen bij de Triodosbank. Het is 
een spaarpot van het Fonds, een vrij grote re-
serve die eventueel, mocht het nodig zijn, ver-
zilverd kan worden. Het bestuur van de Keer-
kring heeft binnenkort een gesprek met het be-
stuur van het Solidariteitsfonds, onder andere 
over de door het Fonds ingevoerde verhoging 
van de bijdrage. Ook zal worden bekeken of er 
misschien speciale acties nodig zijn om extra 
donaties te krijgen. 
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BIJEENKOMST 
“Ouder worden .... en dan?” 

 

Vrijdag 10 oktober j.l. hebben we de 2
e
 bijeen-

komst gehad over bovengenoemd onderwerp. 
Er waren 12 nieuwe belangstellenden die door 
Sophieke Klaver werden geïnformeerd over de 
plannen om in de toekomst tot een vorm van 
samenleven te komen voor ouderen, evt. in 
combinatie met jongeren om zo een steun voor 
elkaar te zijn. 
Op die avond kon zij melden dat er al circa 65 
ingevulde enquêtes waren ontvangen. 
Over ongeveer 2 à 3 maanden verwacht zij een 
uitslag te kunnen geven over het resultaat van 
de enquêtes en over de plannen hoe verder te 
gaan. 
Mochten er nog mensen zijn die meer willen 
weten over dit project mail dan naar Sophieke 
Klaver via sklaver@lievegoed.nl  
of bel haar op 06-23355665. In de Keerkring-
krant van april 2014 is het 1

e
 artikel nog na te 

lezen of het is op te vragen bij 
Henk Stots   

Herdenking 
 

Ieder jaar, begin november, herdenken wij in 
onze praktijk aan de Koninginneweg de patiën-
ten, die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Artsen, assistentes, praktijkondersteuners en 
verpleegkundigen zitten dan in een kring om 

6. Bestuurssamenstelling 
Lusanne Hogeweg heeft zich aangemeld om de 
functie van penningmeester van Henk over te 
nemen. Alle aanwezigen stemmen voor. De 
overdracht geschiedt na 1 januari. Henk blijft 
wel aan als bestuurslid. Dan zijn er in totaal vier 
bestuursleden. Liesbeth zit nu tien jaar in het 
bestuur. Zij doet onder andere de ledenadmi-
nistratie, dat is veel werk. Zij zou dan ook graag 
een deel van haar taken overdragen. Het zou 
fijn zijn als er ook voor deze functie een nieuw 
lid in het bestuur zou kunnen komen, alsmede 
een voorzitter! 
 

7. Creatieve oplossingen gevraagd …. 
om de kosten te verlagen en de inkomsten te 
verhogen en zo het tekort terug te brengen. Met 
name de Keerkringkrant is kostbaar. Wat zou 
hierin anders kunnen? Een mogelijkheid is de 
krant digitaal aan te bieden. Als een PDF be-
stand of HTML of een mail met link naar de 
krant op de website. Er heeft een oproep in de 
vorige krant gestaan en er hebben zich pas 30 
mensen aangemeld om de krant digitaal te ont-
vangen. Op 600 leden zet dat weinig zoden aan 
de dijk.  
Er worden diverse ideeën geopperd, zoals: 
- de krant digitaal verspreiden en alleen per 
post sturen naar degenen die daarom hebben 
verzocht. 
- via de artsen mailadressen achterhalen. Heb-
ben ze die? Er is bij ons maar van 90 mensen 
een emailadres bekend. De artsen opperden 
het idee de krant digitaal te sturen naar alle 
4000 patiënten. 
- de artsen de mail laten sturen. Waarschuwing: 
dat kun je één keer doen, daarna moeten men-
sen zich aanmelden. Je kunt niet zomaar onge-
vraagd mailings sturen. 
- de krant één of twee keer per jaar op papier 
sturen en verder digitaal. De dikte van de pa-
pieren versie kan misschien afnemen als je de 
inhoud wijzigt. Dit moet goed bekeken worden. 
Publiceren van de agenda van lezingen en 
workshops van het Centrum voor Antroposofie 
Floraplein bijvoorbeeld is misschien niet een 
kerntaak van de Keerkring.  
- algemene patiënteninformatie gaat alle patiën-
ten aan en zou ook via de artsen kunnen wor-
den verstuurd. 
- extra informatie, die niet patiëntgericht is maar 
wel antroposofisch en die voorziet in een infor-
matiebehoefte, zoals over de Nieuwe Akker, 
weglaten. 
- al deze organisaties, die profiteren van onze 
publicatie, laten meebetalen aan de krant. 
- maak er een project van en start crowdfun-
ding. Is wellicht ook een idee voor het Solidari-
teitsfonds. 
 

8. Rondvraag 
Hoe is de situatie bij Antroposana? Hilda is in 
juni naar de ledenraadvergadering geweest. 
Annemieke Jansen is negen jaar voorzitter van 

het bestuur geweest, is niet herkiesbaar en 
neemt in november afscheid. Men wil een on-
derzoek starten naar waarom mensen wel of 
niet lid zijn. Men wil meer leden werven om zo 
sterker te staan naar de verzekerings- en over-
heidsinstanties. Het blijkt dat veel mensen de 
naam Antroposana alleen associëren met ‘die 
dure zorgverzekering’. Wat dat betreft zouden 
ze afscheid moeten nemen van De Amersfoort-
se. Anno12 is één van de alternatieven. 
Hoe staat het met de nieuwbouw? Het laatste 
nieuws staat in ons septembernummer 2014. 
De voormalige stichting Gebouwenfonds heet 
nu Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem. 
Die koopt de grond. 
De volgende Algemene Leden Vergadering is in 
april 2015.  
 

9. Sluiting vergadering 
Rond tien uur dankt de voorzitter alle aanwezi-
gen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

Lusanne Hogeweg 
Hilda Rijkmans 

mailto:sklaver@lievegoed.nl
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THEMADAG “HOOGGEVOELIG”  
1 november 2014 

 

“Hoe voed ik mijzelf innerlijk?”     

In de Borgstichting in Haarlem kwamen 50 
mensen bij elkaar om te horen en te onder-
zoeken hoe je jezelf innerlijk kunt voeden en 
hoe je je hooggevoeligheid tot kracht kunt ma-
ken.  
 

Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit die 
staat voor een rijk innerlijk leven, een groot ge-
voel voor schoonheid en harmonie en een ster-
ke intuïtie. Maar hooggevoelige mensen (HSP 
ers) zijn snel overprikkeld door alle indrukken 
en eisen die op hen afkomen en dat kan leiden 
tot vermoeidheid en zelfs burnout. Door jezelf 
innerlijk te leren voeden leer je beter in balans 
te blijven en met je gevoeligheid om te gaan, 
zodat het tot een kracht wordt.  
 

In de jaren dat wij de cursus “Hooggevoelig-
heid is een mooie kwaliteit” gegeven hebben 
om mensen te leren hun hooggevoeligheid be-
ter te gaan verzorgen, krijgen we van de cursis-
ten vaak terug, dat het begrip innerlijke voeding 
niet bekend is maar hen wel raakt. Een vraag 
die steeds terugkomt is: “Innerlijke voeding? 
Maar kun je je dan innerlijk ook voeden? “ 
Veel mensen hebben hier nooit eerder van ge-

een tafeltje, waarop een brandende kaars 
staat, omgeven door theelichtjes, die stuk voor 
stuk aangestoken zullen worden. 
Deze keer begon Linda van Santen met een 
mooi verhaal over het verbonden zijn met de 
stervende in zijn of haar laatste dagen. Daarna 
vertelde elke arts iets over zijn patiënt, vaak 
aangevuld door de anderen, waarna de patiënt 
in het licht werd gezet door een kaarsje aan te 
steken. 
Tenslotte, toen alle patiënten herdacht waren, 
las Linda Vink een prachtig gedicht van Elisa-
beth Kübler-Ross voor. 
Het was weer gedaan, het was klaar, we gin-
gen uiteen, ieder met een goed gevoel: het 
was mooi. 
Ik vertelde erover aan mijn 86-jarige moeder. 
Zij vond het heel bijzonder, dat wij dit zo doen. 
En ja, daar ben ik het helemaal mee eens. 
 

Janny Barger - Vaerewijck 
doktersassistente Koninginneweg 

hoord en ze merken dat het hen veel innerlijke 
ruimte en rust geeft om hierover te mijmeren en 
gehoor te geven aan dieper liggende verlan-
gens. Een cursiste vertelde ons, dat ze zich al-
tijd zo geschaamd had voor haar verlangen om 
te breien, omdat haar omgeving dit ter discussie 
stelde. Nu ontdekte ze dat breien haar juist ont-
spanning gaf en dat ze zich daardoor van bin-
nen behaaglijk en warm voelde.  
 

Met deze vraag als uitgangspunt zijn een aantal 
experts op dit gebied gevraagd zich over dit 
thema te buigen. Deze experts waren Annejet 
Rümke, arts en gesprekstherapeut, Hans en 
Malissa Lemmens, therapeuten, Laila Holwer-
da, sjamanistisch werkster, Peter Kapenga, 
coach familieopstellingen en meditatietech-
nieken, Lilian Dijkema en Marijke de Vries, 
kunstzinnig therapeuten.  
 

Om te zorgen dat de deelnemers niet over-
spoeld zou raken, waren er gedurende de dag 
momenten van verhaal, muziek, stilte en rust. 
De werkgroepen bestonden uit kleine groepen.  
De focus van de verschillende werkgroepen lag 
op de ontwikkeling van bewustzijn en vaardig-
heden om met prikkels om te gaan. 
De dag begon met een verhaal over thuiskomen 
en thuiszijn, hoe je je innerlijke bron kunt verlie-
zen en de consequenties, als dat gebeurt. An-
nejet Rümke leidde het thema in en daarna be-
gonnen de verschillende werkgroepen. Tussen-
door genoot iedereen van een heerlijke biolo-
gische lunch verzorgd door Vuur en Vlam. De 
dag werd afgesloten met een gezamenlijke 
stilteoefening. Daarna werd het verhaal wat in 
de ochtend begonnen was uitverteld en aan het 
eind vroeg Annejet aan iedereen wat je aan in-
nerlijke voeding uit de dag in één woord meege-
nomen had. We gingen staan in een grote kring 
en iedereen gaf een woord. Allemaal samen 
benoemden we om de beurt deze dag. Opval-
lend was dat iedereen een ander woord uitsprak 
met een zelfde inhoud rondom het begrip harte-
kracht. 
 

Dit  was een mooie oefening om iets heel kort te 
benoemen. Woorden geven aan: een gevoel is 
een menselijke kwaliteit, met het ik en het hart 
verbonden. We oefenden daarmee iets dat een 
belangrijke vaardigheid is voor iedereen die 
hooggevoelig is en regelmatig wordt overspoeld 
door (niet verbale) emoties en gevoelens. 
 

Na afloop ontvingen alle deelnemers een boek 
over hooggevoeligheid met tips hoe je jezelf 
innerlijk kunt voeden. 
 

Ik heb van deelnemers terug gehoord, dat ze 
fris en blij naar huis zijn gegaan, niet met een 
oververmoeid hoofd van alle informatie. 
Zoals een deelneemster het verwoordde: 
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Afscheid 

Afscheid van een geweldig beroep. 
Wat kun je je nog meer wensen dan dat je na 
42 jaar fysiotherapie afscheid neemt en je iede-
re dag met plezier gewerkt hebt? Dan heet je 
een geluksvogel te zijn en ik kan U zeggen, dat 
was ik ook. In 1972 zijn Johannes en ik een 
eigen praktijk begonnen in Haarlem in de H.J. 
Koenenstraat na onze antroposofische massa-
ge opleiding in Duitsland afgerond te hebben. 
Vanaf dat moment hebben we ons met hart en 
ziel ingezet voor de antroposofische fysiothera-
pie, die in onze ogen zoveel meer te bieden had 
dan de reguliere fysiotherapie. De mens stond 
centraal en niet de klacht en door het andere 
werken sprak je de totaliteit aan, waardoor men 
zich weer een eenheid voelde, ondanks de 
klachten die er soms nog waren. 
Aanvankelijk heb ik mijn tijd zo ingedeeld, dat er 
ruimte was voor onze 5 jongens, maar naarma-
te zij ouder werden kon ik meer werken, iets 
wat ik met veel plezier deed. Begin ’80 kwam 
op het Prinsen Bolwerk op vraag van de artsen 
gelegenheid voor badtherapie. Aanvankelijk is 
Co Gelaudie hier ingestapt en wat later Johan-
nes. Uiteindelijk heb ik het overgenomen en 
werd er ook mogelijkheid geschapen om naast 
de badtherapie nog massages te kunnen doen. 
Ik werkte nu op 3 locaties: bij ons thuis, op het 
Prinsen Bolwerk en bij de mensen thuis. Het 
aan huis behandelen was altijd heel dierbaar. 
Je ontmoette de mensen in hun eigen omge-
ving en  ondanks dat het meer tijd vroeg, was 
het ook fijn om wat meer aandacht te kunnen geven.  

“Zaterdag was een mooie, volle, rijke dag voor 
mij. Het verhaal van Laila heeft me enorm ge-
roerd en de oefeningen die in de werkgroep 
aangeboden werden, vond ik prettig. Naast de 
ervaring van het gewoon maar doen, heb ik 
ook veel beelden ontvangen waar ik me voorlo-
pig wel even mee kan voeden. Vooral het the-
ma begrenzen en uitvloeien geeft stof tot na-
denken.  
Mijn complimenten voor hoe jullie de themadag 
verzorgd hebben, zorgzaam en zorgvuldig. 
Dank jullie wel en tot ziens! 
Vriendelijke groet, Gerda” 
 

Volgend jaar november gaan we weer een voe-
dende themadag verzorgen. 
Als je op de hoogte gehouden wilt worden, kun 
je je emailadres aan mij opgeven: 
Marijkedevries1@versatel.nl of  
www.kunsttherapiehaarlem.nl of  
www.zefir.nl. 

 Marijke de Vries 

In 2001 zijn we naar Friesland verhuisd, wat 
een goede stap is geweest. We genieten van 
de rust, het weidse landschap en het veel min-
der gestrest zijn van de mensen. Het hield ech-
ter in, dat het huis aan de H.J. Koenestraat 
verkocht werd en de praktijk daar dus ophield. 
Door een verschuiving op het Bolwerk kon Jo-
hannes 2 dagen werken op dinsdag en vrijdag 
en ik op maandag en donderdag en op de an-
dere dagen deed ik bezoeken aan huis. Vier 
jaar geleden is Johannes gestopt en zijn dagen 
zijn door Annemiek Vloon overgenomen. 
Nu is het voor mij zover. Ik ben ongelooflijk blij, 
dat ik ook een opvolger gevonden heb in de 
persoon van Michiel Eijsberg. Want dat is de 
grote zorg als je gaat stoppen: is er wel een 
antroposofische opvolger? Twee en een half 
jaar geleden ontmoette ik Michiel per toeval 
(wat heet toeval?) bij ons op de praktijk. Hij 
was net afgestudeerd als fysiotherapeut en had 
belangstelling voor de antroposofische manier 
van werken. Ik wist dat de antroposofische op-
leiding in september van start zou gaan en heb 
hem aangeraden die te volgen. Het is een 
tweejarige opleiding en tegen de tijd dat Michiel 
die afgerond zou hebben, zou ik met pensioen 
gaan. Ik vertelde hem dat dat goed uitkwam, 
want dan kon hij het van mij overnemen. Wat 
lacherig zijn we uit elkaar gegaan, maar een 
jaar later hebben we contact gezocht en zijn 
we serieus naar de mogelijkheid gaan kijken. 
Wat was ik blij toen Michiel belde, dat hij graag 
op het Bolwerk wilde komen werken. Ook de 
thuispatiënten wil hij er graag bij doen. 
Wat is de tijd toen hard voorbij gevlogen, want 
nu is het bijna zover. Op 18 december zal ik 
mijn laatste behandeldag hebben en gaat er 
tijd komen voor heel veel andere dingen. Cello-
spelen, wandelen, museumbezoek, kleinkin-
deren, kortom ik hoef me niet te vervelen. 
Ik wil iedereen graag bedanken, die het ver-
trouwen had en zich bij mij liet behandelen: de 
artsen voor hun vertrouwen dat ze mensen 
naar me toe stuurden en alle collega’s, thera-
peuten op het Bolwerk en daar buiten, met wie 
ik heel fijn heb samengewerkt. Ook met de as-
sistentes was het altijd heel plezierig en ze 
stonden altijd klaar, als je iets moest weten. 
Michiel wens ik een goede start en wat heerlijk, 
dat hij straks mee kan gaan naar het nieuwe 
pand. Hier zijn we al 10 jaar mee bezig en nu 
lijkt het te gaan lukken. Voor iedereen een heel 
goede toekomst daar. 
Met hartelijke groet aan een ieder,  
 

Ineke Zwart. 

mailto:Marijkedevries1@versatel.nl
http://www.kunsttherapiehaarlem.nl


9 

Centrum voor Antroposofie  
 

Openingstijden   (Bibliotheek en winkel tel: 023-5324823)  
Maandagmiddag    14.00-16.30 uur  
Dinsdagochtend    10.00-12.30 uur  
Woensdagmiddag   14.00-16.30 uur  
Donderdagochtend  10.00-12.30 uur  
Vrijdagmiddag    14.00-16.30 uur  
In de maand juli alleen op woensdagmiddag geopend.  
Gesloten van 24 december t/m 4 januari  2015, 3 april t/m 6 april, 27 april, 5, 14 en 25  
mei en de maand augustus.                    

 

Lezingen en Workshops  
Plaats: Centrum voor Antroposofie,  

Floraplein 27, Haarlem 2012 HM, tenzij anders vermeld.  
Info/opgave (verplicht) via: www.antroposofiehaarlem.nl  

of bij Liesbeth van Beek 023-5322632  

LEDEN-, STUDIE- en JONGERENGROEPEN 
en DE CREATIEVE WERKPLAATS:  
zie www.antroposofiehaarlem.nl 
 

PROGRAMMA VOORJAAR 2015 
Het programma bestaat uit een serie lezingen 
m.b.t. het jaarthema “Hedendaagse Uitdagin-
gen”, speciale bijeenkomsten en workshops. 
 

JAARTHEMA 
“ HEDENDAAGSE UITDAGINGEN” 
De wereld lijkt te gaan van crisis naar crisis, van 
conflict naar conflict. 
De wereld verandert  razendsnel door de moge-
lijkheden van de moderne techniek. 
Globalisering, de sociale media, het efficiency- 
en opbrengstgerichte denken. 
Hoe leer je de krachten kennen die achter deze 
verschijnselen werken? 
Hoe leer je op een gezonde en geïnspireerde 
manier met deze ontwikkelingen om te gaan? 
Dit zijn de hedendaagse uitdagingen. 
 

LEZINGEN 
Floraplein 27 , Haarlem 

 

GEZOND IN JE LIJF ZITTEN – HOE DOE JE DAT?  
ma 19 jan. 20.00 – 21.45 uur   Entree € 10 
door Christof Zwart 
“Zit jij lekker in je vel?” Christof Zwart vertelt 
over de verbinding tussen lichaam en geest en 
hoe deze verbinding bepaalt of wij gezond in 
ons vel zitten of niet. 
Christof Zwart is antroposofisch huisarts. 
 

ONMACHT:  VAN 'UITWEG' NAAR 'INWEG' 
ma 9 feb.    20.00 21.45 uur    Entree € 10 
door Christine Gruwez 
Je soms onmachtig voelen hoort bij deze tijd. 
Beweeg je ervan weg of juist ernaar toe? Chris-
tine Gruwez laat een manier van omgaan met 
onmacht zien, die zij de “inweg” noemt. 
Christine Gruwez is filosoof en auteur. 
 

OPVOEDEN: HOE WERKT DAT? 
ma 9 maart      20.00 – 21.45 uur   Entree €10 
door Elma Thiel 
Ervaringen uit de kindertijd spelen bij het opvoe-
den een grote rol. Wanneer we deze ervaringen 
onder ogen durven te zien, komen we in de 
kracht-kwetsbaarheid dynamiek. Dan boren we 
wellicht onvermoede bronnen aan bij het opvoe-
den van onze kinderen. Inleiding en gesprek. 
Elma Thiel is psychiater en werkt met name met 
kinderen en jongeren. 
 
JOSEPH BEUYS EN DE SOCIALE SCULPTUUR 
ma 20 april      20.00 – 21.45 uur   Entree € 10 
door Gijs Frieling 
Gijs Frieling laat aan de hand van werken en 
verhalen over de “sociale sculptuur” van Joseph 
Beuys zien, hoe Beuys heeft getracht om de 
antroposofie te verbinden met de uitdagingen 
van zijn tijd. De manier waarop hij dat deed, kan 
ons nog steeds inspireren.  
Gijs Frieling is beeldend kunstenaar. 
 

SPECIALE BIJEENKOMSTEN 
Verschillende locaties 

 

DE TWAALF HEILIGE NACHTEN 
za 13 dec  a.s.   9:30 – 15:30    Deelname € 40 
(opgave verplicht) 
Plaats: Floraplein 27, Haarlem 
‘De kosmische kiemen die Christus in de 13 
heilige nachten schenkt’ 
Roland van Vliet laat zien hoe wij in deze tijd 
van ‘wereldrust’ bewustzijn kunnen krijgen van 
de kiemen voor het handelen en leven in het 
komende jaar. 
Roland van Vliet is filosoof en auteur. 
 

PAASVIERING   
do  2 april    20.00 – 21.30    
Vrijwillige bijdrage 
Plaats: Floraplein 27, Haarlem 

http://www.antroposofiehaarlem.nl/
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IN HET BEGIN WAS HET WOORD  
Start: vr 7 maart 10.30 – 12.00 uur   Deelname € 70 
6,13, 20 en 27 maart, en 3, 10 en 17 april. 
In het prille voorjaar gaat Eva Ouwehand het 
begin van het Johannes Evangelie en gedichten 
van Vasalis en Rose Ausländer met u in eurit-
mie tot uitdrukking brengen. 
Eva Ouwehand is euritmiste. 
 

DE BEELDENTAAL VAN SPROOKJES 
Start: ma. 16 maart   20.00 – 21.45   Deelname € 30 
16, 23 en 30 maart 
Rita Veenman neemt u mee in de beeldenstroom 
van sprookjes. De beelden van de sprookjes 
verbinden we met onze eigen ervaringen en zo 
komen we dan menselijke vermogens op het 
spoor zoals moed, liefde en eerbied . 
Rita Veenman is kleuterleidster en vertelster. 
 

BOMEN EN PLANETEN 
Start: do. 9 april        20.00 – 21.45    Deelname € 30 
9,16 en 23 april 
Arja van der Vossen en Hester Boersma laten u 
door middel van kunstzinnige oefeningen het 
karakteristieke zien van zeven boomtypes. Ver-
volgens kan een relatie gelegd worden met hoe 
zich dat in de mens weerspiegelt. 
Arja van der Vossen is kunstzinnig/sociaal the-
rapeute, Hester Boersma is psychotherapeute. 

Ook dit jaar wordt er weer een Paasviering ge-
organiseerd. Wat het thema en de activiteiten 
zullen zijn, wordt in het voorjaar van 2015 be-
paald en zal vanaf begin maart op de website 
staan.  
 

VOGELS IN HET VOORJAAR 
za  25 april      10.00 – 16.00     
Deelname €12,50  (opgave verplicht)   
Plaats: De Vertelschuur, Krullenlaan 3, Bloe-
mendaal 
Wolter Bos gaat met u op excursie in de duinen 
van Bloemendaal om van kleur, beweging en 
klank van de vogels te genieten, maar ook om 
enkele vogelsoorten intiemer te leren kennen.  
Wolter Bos is bioloog.  
 

SPRAAKVORMING 
vr 1 mei 19.30 – 21.30  za 2 mei  9.30 – 16.00      
Deelname € 75 (opgave verplicht) 
Plaats: Borgstichting, Vuurtonstraat 1a, Haarlem 
 

HET WONDER VAN HET JAARVERLOOP   
Agnes Zehnter laat ons ervaringen opdoen met 
een aantal spreuken uit de Zielenkalender van 
Rudolf Steiner door ze op een kunstzinnige ma-
nier tot klinken te brengen. In het Duits, verta-
ling mogelijk. 
Agnes Zehnter is spraakvormster. 
 

WORKSHOPS 
Floraplein 27, Haarlem 
Opgave voor de workshops (verplicht) 
www.antroposofiehaarlem.nl, of  
Liesbeth van Beek 023 5322632 
 

KUNST: KIJKEN EN SCHRIJVEN 
Start: vr. 16 januari 20.00 – 21.45  
Deelname € 30 
16, 23 en 30 januari  
Liesbeth van Beek laat u zien hoe datgene, wat 
u waarneemt en beleeft aan een kunstwerk, nog 
versterkt kan worden door daarover schrijfop-
drachten te maken. Deze opdrachten worden 
stap voor stap opgebouwd en zijn daardoor 
zeer toegankelijk. 
Liesbeth van Beek geeft workshops creatief/
reflectief schrijven en beeldend vertellen. 
 

TUSSEN VERLEDEN EN TOEKOMST  
LEVEN IN HET NU 
Start: ma 2 februari  20.00 – 21.45    Deelname € 30 
2 en 16 februari, en donderdag 12 maart 
Luisteren naar het nu van de gemeenschap 
waarin ik leef. Waarnemen van de wereld waar 
ik deel van uit maak. Wat heb ik vanuit mijn ver-
leden in te zetten? Via verschillende werkvor-
men neemt Drude van Houwelingen u mee om 
te zien wat er nu nodig is voor de toekomst. 
Drude van Houwelingen geeft  workshops op 
antroposofisch gebied. 
 

Ingezonden 

Voor onderstaande cursussen en workshops  
Info/opgave verplicht: tel: 023-5279555   
email: marijkedevries1@versatel.nl 
www.kunsttherapiehaarlem.nl 
 

Gratis workshop Hooggevoeligheid  
Info, uitwisseling en kunstzinnige oefening.  
Locatie Sparenbergstraat 50, 2023 JW  Haarlem 
do. 15 januari 19.00 – 20.00 uur 
do. 12 maart 10.00 – 11.00 uur 
 

Cursus: Kunstgeschiedenis zelf beleven 
Een kennismaking met de kunstgeschiedenis 
door zelf te tekenen, te schilderen en te boetseren.  
De beeldende kunst van de prehistorie tot nu 
vertelt een inspirerend verhaal. 
Paul Klee: “Kunst geeft niet het zichtbare weer, 
zij maakt zichtbaar.”  
Elk kunstwerk is een teken, een hiëroglief van 
een menselijke ervaring van het sublieme. Ook 
nu nog kunnen Griekse beelden of de Egypti-

http://www.antroposofiehaarlem.nl/
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KLANK-ONTSPANNINGSMEDITATIE  
met helende klanken    

We leven in een tijd waarin er veel van ons ge-
vraagd wordt. Er zijn veel zaken die moeten 
gebeuren en veel indrukken die op ons afko-
men. We hebben veel te regelen, te bespreken 
en te verwerken. Aan dat laatste komen we 
vaak niet toe, want het volgende staat al weer 
voor onze deur en vraagt onze aandacht en 
inzet. Soms kun je het gevoel hebben alsof je 
jezelf in alle drukte verliest. We komen er dan 
niet aan toe om stil te zijn, een stilte die ons 
weer in verbinding brengt met onszelf, een stilte 
die we zo nodig hebben om alle indrukken te 
verwerken. Een stilte die ook  ontspanning geeft, 
maar waar we zo dikwijls aan voorbij gaan.  
In oktober vond de derde ontspanningsmedita-
tie met helende klanken plaats bij muziekthera-
pie Heemstede. Zes deelnemers lagen op ma-
trasjes in de sfeervolle therapieruimte voorzien 
van kussens, dekens en warme kersenpitzak-
ken. Bij aanvang werd er een kopje thee ge-
dronken en daarna ging iedereen liggen. De 
muziektherapeut opende de avond met een ont-
spanningsoefening en een lied, waarna ruim 
een uur lang mooie en rustgevende klanken 
werden gespeeld in de ruimte. De instrumenten 
zoals klankschalen, koshi’s, de dreamharp, san-
sula en koperen klankstaven werden om de 
deelnemers heen bewogen zodat zij naast het 
horen van de klank ook de trilling konden erva-
ren. Als laatste speelde de muziektherapeut op 
het monochord, die een lage toon en warm ge-
luid laat horen. 
Hier en daar klonk een diep zucht van ontspan-
ning, werd er gegeeuwd, gerekt of doezelde 
iemand even weg. Nadat de muziek gestopt 
was bleef iedereen nog 15 minuten nagenieten 
in de stilte. Een weldadige stilte waarin de he-
lende klanken nog nazongen en doorwerkten. 
Eén voor één verlieten de deelnemers in stilte 
de ruimte en gingen verkwikt en ontspannen 
weer naar huis. 
Bent u ook aan ontspanning toe? Dan kunt u 
kunt zich aanmelden voor een klank-
ontspanningsmeditatie bij Yvonne ten Brink, 
 yvonnetenbrink@tiscali.nl of tel:023-5519667 
Vanaf januari is er weer plaats op 2 vrijdagavon-
den in de maand van 20.00 tot 21.30 uur. Opga-
ve noodzakelijk. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Yvonne ten Brink 

sche piramiden ons beroeren. Wij proberen de 
tekens te lezen, waarin het oneindige menselij-
ke wezen steeds weer nieuwe aspecten ont-
vouwt en zichtbaar laat worden. Leidraad voor 

deze cursus is het boek: "Ideeën zur Kunstge-

schichte" van G. Richter. 
Door: Irena Beemsterboer, beeldend kunstenaar. Zij 
behandelt de theorie van de kunstgeschiedenis.  
Door: Marijke de Vries, kunstzinnig therapeut. Zij 
begeleidt het praktische gedeelte.  
5 dinsdagochtenden  in 2015  (9.30 – 12.00 uur) 
3 maart Prehistorie / 17 maart  Perzisch / 31 maart 
Egyptisch / 7 april Grieks / 14 april Romeins  
Locatie Sparenbergstraat 50, 2023 JW  Haarlem 
Kosten € 95,- incl. materialen. 
 

Cursus: Hooggevoeligheid  
Leer hoe je met hooggevoeligheid sterker in 
jezelf kunt staan.  
Door Marijke de Vries en Peter Kapenga, trai-
ner/coach meditatietechnieken en familieopstel-
lingen, handreikingen  en oefeningen:  
Thema’s: overspoeld worden / je eigen kracht 
gaan ervaren -  sensatie zoeken / stilte - zorgen 
voor de ander / aandacht voor jezelf - leeglo-
pen / jezelf gevoed houden - gevoelig zijn voor 
omgeving / je eigen lichaamssensaties niet uit het oog 
verliezen. 
do. 12, 26 maart en 9 en 16 april  20.00 – 22.00 uur.  
Dezelfde cursus nogmaals op zaterdag 14 en 
28 maart van 10.00 – 16.00 uur.  
Beide cursussen vinden plaats op de Borgstichting. 
Kosten € 145 
 

Cursus: Genieten van kleur  (met pastelkrijt)  
Pastelkrijt is schilderen en tekenen tegelijkertijd. 
Door de rijke schakering aan kleuren kun je 
gaan ervaren hoe fijn het is om met kleur bezig te zijn. 
Je hebt geen ervaring nodig om verrast te wor-
den door het mooie resultaat. 
do 19, 26 maart, 2 en 9 april 2015 10.00 – 12.00   
Locatie: Sparenbergstraat 50, 2023 JW  Haarlem 
Kosten € 45,- 
 

Workshop: Vormschilderen  
Het vormschilderen wordt door mensen als een 
ontspannende bezigheid ervaren. Het vraagt 
weinig techniek. Met minimale vaardigheden 
kun je mooie resultaten behalen. Kinderen en 
volwassenen zijn altijd verrast, dat ze zoiets 
prachtigs kunnen maken.  
zaterdag 18 april 2015  10.00 – 16.00 
Locatie: Sparenbergstraat 50, 2023 JW  Haarlem 
Kosten € 75,- 
 

Workshop Plantenverf  
Het maken van en schilderen met plantenverf,  
het ontdekken van de lichtkrachten hiervan.  
zaterdag 13 juni 2015 10:00 – 16.00 uur     
Locatie: Sparenbergstraat 50, 2023 JW  Haarlem 
Kosten € 45,- incl. materialen 

Marijke de Vries 

 

mailto:yvonnetenbrink@tiscali.nl
tel:023-5519667
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Borgstiching  
 

Op een onverwacht groene plek aan de rand 
van Haarlem staat de Borgstichting.  
We richten ons hier met name op gespeciali-
seerde psychiatrische behandeling.  
Dat kan in onze therapeutische werkgemeen-
schap of poliklinisch.  
 

Voor wie?  

We behandelen volwassenen, vanaf 18 jaar, 
met uiteenlopende psychiatrische problemen. 
Bijvoorbeeld depressie, angstklachten, persoon-
lijkheidsstoornissen, langdurige burn-outklachten 
en herstel na een psychose. In de behandeling 
combineren we groepsbehandeling en persoon-
lijke begeleiding met werk in onze gemeen-
schap. We werken er samen in de tuin, de hout-
werkplaats, de keuken en het huishouden.  
 

Wat maakt ons bijzonder?  
Ons behandelprogramma biedt een goede ba-
sis voor herstel. Door het ervaren van een ge-
zond ritme, het krijgen van inzicht en het op-
doen van vaardigheden leer je het leven op-
nieuw vorm te geven. We richten ons op oplos-
singen voor de toekomst en hoe we samen dit 
doel stap voor stap bereiken. We helpen bij her-
kennen van oude patronen en gedragingen die 
leiden tot problemen. In onze therapeutische 
werkgemeenschap ervaar je hoe werk en thera-
pie elkaar positief beïnvloeden. In de werkge-
bieden vind je concrete situaties om je in te ont-
wikkelen. 
 

Hoe werken wij?  
Onze behandeling is altijd een combinatie van 
gesprek, werk en non-verbale therapie, zoals 
euritmie, kunstzinnige therapie en uitwendige 
therapie. De nadruk ligt op het bieden van structuur.  
Uit ervaring weten we, dat het vaak helpt om je 
behandeling in groepsverband te volgen. In de 
groep hoor je elkaars verhalen en door vragen 
te stellen help je elkaar verder.  
Therapeuten bieden begeleiding en geven advies. 
Zo nodig schrijft onze psychiater je medicatie voor. 
 

Werkgemeenschap 
Als je praktisch aan het werk bent zie je snel het 
resultaat en dat geeft je vertrouwen in je moge-

lijkheden. Je werkt in een groep waarin alle as-
pecten van het gewone leven aan bod komen. 
Zo’n gemeenschap geeft je de mogelijkheid om 
van elkaar te leren. Ook van de alledaagse situ-
aties kun je waardevolle dingen leren. Iedereen 
heeft een taak in de therapeutische werkge-
meenschap. 
 

Werkgebieden 
De houtwerkplaats, een klein bedrijf, maakt lijs-
ten, meubels en speelgoed. Stapsgewijs leer je 
handvaardigheden en omgaan met de machines. 
 
 

In de biologische tuin worden bloemen en groen-
ten gekweekt en bijen verzorgd. Na verloop van 
tijd krijg je het vak tuinieren in de vingers. 
 

Iedere deelnemer werkt daarnaast in de keuken 
en in de huishouding. 
 

Behandelduur 
Afhankelijk van je behandelplan duurt de be-
handeling gemiddeld 6 maanden. Je komt twee 
tot drie dagen per week. In de laatste behandel-
fase bouwen we dat in overleg af. Er is moge-
lijkheid voor poliklinische vervolgbehandeling. 
 

Polikliniek 
We bieden hier groepsbehandeling en individu-
ele behandeling. De gesprekstherapie combine-
ren we meestal met een non-verbale therapie 
als euritmie, kunstzinnige therapie of uitwendi-
ge therapie. 
 

Omdat je niet los staat van je omgeving, betrek-
ken we relatie of gezin bij je behandeling. On-
derlinge steun en begrip vormen een helende 
kracht. 
 

Groepsbehandeling polikliniek 
Leren accepteren en weten wat je wilt 
(Acceptance & Commitment Therapy): voor mensen 
met angst, depressie, trauma en complexe pro-
blematiek.  
 

Seeking Safety: voor mensen met trauma en 
verslaving. 
 

Nieuwsgierig? 
Neem dan contact met ons op voor een vrijblij-
vende kennismaking en rondleiding. 
 

Kosten en aanmelden 
Een behandeling bij Lievegoed valt onder de 
basisverzekering. Dat betekent dat de verzeke-
raar de behandeling vergoedt. Wel geldt een 
jaarlijks verplicht eigen risico bij de basisverze-
kering. Dit eigen risico wordt per jaar vastge-
steld door de overheid. 
 

Voor onze behandeling is een verwijzing van 
huisarts of behandelaar noodzakelijk. Daarna 
nemen we contact met je op om een afspraak 
voor een intake te maken. 
 

030- 22 55 555  
aanmelden@lievegoed.nl 
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Hoe complex je probleem ook is  
Samen komen we er uit  
 
Je bent meer dan je denkt 

Al in september vierden wij ons oogstfeest op 
Moestuin Leyduin en het pompoenfeest op 
Stadstuinderij WTG. Het waren feestelijke, on-
gedwongen feestjes met soep, muziek, het uit-
zaaien van winterrogge en gesprekjes met me-
dedeelnemers. De tuinders leerden ons te kijken 
naar een maisplant of hoe je het beste kunt 
schoffelen, dus behalve gezellig was het ook leerzaam. 

 

Borgstichting 
Vuurtonstraat 1a 2034 KL Haarlem 

www.lievegoed.nl/borgstichting  
Lievegoed de Borgstichting 

 

Over Lievegoed  
Wij zien de cliënt uitdrukkelijk als meer dan zijn 
probleem, als een groter geheel. We kijken naar 
de gezonde kanten, naar de talenten en moge-
lijkheden. Naar wat hij of zij kan ontwikkelen. 
Met een persoonlijke benadering in een harmo-
nieuze omgeving. Met ruimte voor spiritualiteit 
en creativiteit. Met een heldere structuur en een 
ritme in de dag en het jaar. Met een afwisseling 
van activiteit en rust, en uitzicht op een nieuwe 
balans.  
Ieders vermogen om zelf problemen op te los-
sen is veel groter dan meestal wordt gedacht. 
Wij zien iedere cliënt als individu, maar we wer-
ken veel in groepsverband. Zo wordt heel voel-
baar dat niemand alleen is op de wereld en dat 
niemand de enige is met een probleem.  
Onze visie is een soms dwarse kijk op mensen 
met een probleem. Het unieke van ieder mens 
staat centraal. Niet het probleem bepaalt de 
behandeling die gekozen wordt, maar vooral 
het type ontwikkeling dat bij deze persoon past.  
Het gaat om de mens in al zijn facetten, met zijn 
moeilijke en zijn gezonde en sterke kanten, de 
mens als geheel, als een wezen in ontwikkeling. 
Aan die ontwikkeling willen we bij Lievegoed 
meer ruimte geven.  

Een bijzonder moment op beide tuinderijen was 
een handeling die gebruikelijk is in de B.D.-
landbouw: de composthopen, opgebouwd om 
na de komende winterperiode te worden ge-
bruikt over het land, werden verrijkt met zes 
kruidenpreparaten. We stopten samen de krui-
den in de berg compost, die daarna werd toege-
dekt. 
 

Bij de evaluatiebijeenkomsten werd teruggeke-
ken op een overvloedig teeltseizoen, op de 
komst van de bijenkorf en de beregeningsinstal-
latie en op de aanleg van de bloemen- en bes-
sentuin. Er was een dankwoord voor de men-
sen die vrijwillig hebben meegewerkt aan de 
beide projecten en die de zorg voor de tuinderij-
en meedragen met de tuinders. 
Ook werd op deze bijeenkomsten gesproken 
over de plannen voor volgend jaar.  
Al met al werd tijdens die evaluaties merkbaar 
dat het hier gaat om collectieve, sociale tuinde-
rijen, die door allen samen worden gedragen en 
daardoor in een behoefte voorzien. 
 

Op 1 mei jl. werd begonnen met de derde tuin-
derij in de kas van de Kweektuin aan de Klever-
laan. Er is in de afgelopen maanden hier veel 
ervaring opgedaan, waardoor besloten kon wor-
den nu op grotere schaal, voor ongeveer 150 
deelnemers, verder te gaan in 2015. In de on-
verwarmde kas kan ongeveer elf maanden van 
het jaar geteeld worden. 
 

Veel Haarlemmers willen graag meedoen met 
een van de drie tuinderijen, waardoor we ge-
dwongen zijn om wachtlijsten te hanteren. Nu 
de aanmelding voor teeltjaar 2015 'open' is, 
hopen we alle wachtenden te kunnen verwelko-
men. Kijk op: 
www.denieuweakker.nl  voor meer informatie 
en om  je aan te melden.  
Tenslotte, niet onbelangrijk: het opzetten van 
de derde tuinderij vraagt om een investering 
van bijna  € 20.000.   
 

Als ons werk je aanspreekt en je sympathie 
voelt voor het concept, steun ons alsjeblieft 
door donateur te worden of ons te verrassen 
met een schenking: 
rekeningnummer NL75 TRIO 0390.3865.37 
t.n.v. stichting De Nieuwe Akker.  
Heel veel dank! 
 

Marlies Pierrot  

 

 

http://www.denieuweakker.nl/
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Nieuws van het therapeuticum  

Nieuwe zorgverzekering ? 
 Per 1 januari verandert er een heleboel in de 

zorg, het zal u niet ontgaan zijn. 
Op die datum kunt u ook over-
stappen op een nieuwe verzeke-
ring. De landelijke patiëntenver-
eniging heeft een nieuwe collec-
tieve polis afgesloten bij Avero 
Achmea. De belangrijkste wijzi-
ging is dat u géén eigen bijdrage 
meer betaalt in de aanvullende 
polis, dat u minder premie gaat 

betalen en dat u een hogere vergoeding krijgt. 
Daar staat tegenover dat de Schlossmiddelen 
niet meer vergoed worden, behalve Iscador en 
Abnoba, en dat u ook geen vergoeding krijgt 
voor verpleegkundige hulp van het consultatie-
bureau of van verpleegkundigen die niet bij ons 
therapeuticum zijn aangesloten.  
Kijk voor meer informatie op: www.antroposana.nl/
polis  of  www.antroposanapolis.nl 
Verder is er een bijzonder initiatief Anno 12. Dit 
is een geheel nieuwe verzekeraar die met een 
echt andere manier van verzekeren op de markt 
komt. Kijkt u eens op de website van Anno 12, 
www.anno12.nl . Door het hoge lidmaatschaps-
tarief is deze verzekering nog relatief elitair. 
Als u gaat overstappen, let dan op een aantal 
punten: 

 

- Heeft u vrije artsen- en behandelaarskeuze? 
Dit is voor de meeste restitutiepolissen het 
geval, voor naturapolissen moet u vaak naar 
de specialist of therapeut die de verzekeraar 
uitzocht. Dit is vooral van belang, als u hele-
maal zelf wilt bepalen naar wie u toe gaat. 

- Heeft u voldoende dekking voor antroposofi-
sche therapieën? Worden alle therapievor-

men betaald? Vaak wordt verwezen naar 
beroepsgroepen om u te helpen: Fysiothera-
pie (NVAF), Kunstzinnige therapie (NVKT), 
psychologen (NVAP), euritmie (NVET). Deze 
zijn allemaal ook lid van de NVAZ, dus als 
de verzekeraar dat vergoedt is het ook ge-
dekt. 

- Worden antroposofische medicijnen ver-
goed? Ook de middelen uit de Z-index die in 
de HA groep vallen ? 

- Worden middelen die op recept uit Duitsland 
of België komen vergoed ? 

 

Elk jaar komt er tegen eind november een over-
zicht op de website van het therapeuticum, 
houdt u dat ook in de gaten.  
 

Verbeterde openingstijden en bereikbaarheid. 
Vanaf 1 december wordt de bereikbaarheid van 
de huisartsenpraktijken flink verbeterd: u kunt 
vanaf dan op werkdagen van 8-17 uur onbelem-
merd bellen, er is altijd een assistente om de 
telefoon te beantwoorden. Ook zijn de praktij-
ken tussen de middag niet meer gesloten. 
 

Wilt u gebruik maken van de herhaalrecepten-
functie op de website? Meldt u zich dan aan op 
de website en bestel uw medicijnen voortaan 
online. 
 

Alle bij het therapeuticum aangesloten thera-
peuten zullen per 1 december via één geza-
menlijk telefoonnummer bereikbaar zijn. U krijgt 
dan altijd een iemand  aan de lijn die uw bood-
schap kan doorgeven aan een van de therapeu-
ten. Het nummer was bij het ter perse gaan he-
laas nog niet bekend.  
 

Voortgang van de nieuwbouw. 
 

Op dit moment wordt er hard onderhandeld met 
de gemeente over de vervuiling van de grond 
en de verdeling van de kosten. Zodra dat rond 
is zal het koopcontract worden ondertekend en 
komen we in de volgende fase terecht: die van 
het ontwerpen en aanbesteden. Tegelijkertijd 
hebben we om de bouw te kunnen financieren 
uw hulp nodig: voor een periode van 3 jaar wil-
len we een bedrag van 1,2 miljoen lenen om de 
opbrengst van de twee panden die straks ver-
kocht kunnen worden, vóór te financieren. Hier-
voor komt er een crowdfundingsactie, waarover 
we u binnenkort meer hopen te vertellen. 
De nieuwbouw brengt ook een steeds intensie-
vere samenwerking met zich mee. Aan alle kan-
ten wordt hier al hard aan gewerkt: de assisten-
tes zullen meer samen gaan doen, de therapeu-
ten zullen zich meer in 'vakgroepen' verenigen 
en aan de totale bereikbaarheid wordt hard ge-
werkt, zie daarover elders in dit blad. Geleidelijk 
aan groeien we zo langzaam naar de nieuw-
bouw toe, die hopelijk begin 2017 kan worden 
opgeleverd. 

Namens de werkgemeenschap 
Christof Zwart 

 

In het vorige nummer van dit blad hebben wij 
voor u uiteen gezet dat het nodig was te be-
sluiten de minimumbijdrage voor het Solidari-
teitsfonds volgend jaar te verhogen tot 10,- 
euro per persoon en 20,- euro per gezin. 
Het Bestuur van de Patiëntenvereniging vond 
deze beslissing bij nader inzien te rigoureus, 
omdat de jaarlijkse contributie voor Antroposa-
na ook al drastisch verhoogd is. 
Daarom mag u dit besluit lezen als een drin-
gend verzoek. Diegenen, die zich genood-
zaakt zien het oude bedrag te blijven betalen, 
houden ook aanspraak op een tegemoetko-
ming uit ons fonds. 
 

Maarten Gast, secretaris Solidariteitsfonds 

Solidariteitsfonds    
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Praktijken Koninginneweg 36 
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   

(aanwezig: maandag in de praktijk van dr. Christiaanse) 

Hr. J. L. Laceulle, huisarts        tel. 023-5312822 
(afwezig: maandag en donderdag)  

Mw A. Kunenborg, huisarts    

(aanwezig: donderdag in de praktijk van dr. Laceulle) 
  

 

  Assistentes praktijken Koninginneweg:  
     Mw Petra van Steijn 
     Mw Janny Barger 
     Mw Roline v. Pelser Berensberg 
     Mw Sunay Arslan 
 

 Op werkdagen kunt u ons onafgebroken be-
reiken van 8 tot 17 uur.   

 Voor spoedgevallen in avond/nacht van 
17.00 tot 08.00 uur; weekend, vrijdag van 
17.00 tot maandag 08.00 uur: altijd recht-
streeks bellen naar de HAP (Haarlemse huis-
artsenposten):         tel. 023-5453200  

 Herhalingsrecepten kunt u telefonisch aan-
vragen, via het keuzemenu (toets 2), maar 
als u dat lastig vindt, ook via de assistente. U 
kunt ook gebruik maken van de herhaalser-
vice op de website. 

 

 
 

 

Praktijken Prinsen Bolwerk 12 
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 Hanan Yahyaoui 
     Mw Didi Arons 
 

 Op werkdagen kunt u ons onafgebroken be-
reiken van 8 tot 17 uur.   

 Als u uw huisarts telefonisch wilt spreken, 
kunt u zich via het keuzemenu van de tele-
foon (toets 4) opgeven. U wordt dan terugge-
beld.  

 Herhalingsrecepten kunt u telefonisch aan-
vragen, via het keuzemenu (toets 3), maar 
als u dat lastig vindt, ook via de assistente. U 
kunt ook gebruik maken van de herhaalser-
vice op de website. 

 Voor bloeddruk meten, urineonderzoek, injec-
ties, oren uitspuiten etc kunt u dagelijks te-
recht bij de assistente tussen 9.00 en 9.45 
uur zonder afspraak.  

 Dokter Zwart heeft ’s morgens de lange con-
sulten!  

 

 

www.therapeuticumhaarlempraktijkinfo.nl 

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 ziektekostenverze-
kering veel kosten besparen.          Laatst bijgewerkt: december 2014 

Bereikbaarheid bij afwezigheid: 
Bereikbaarheid bij afwezigheid: bel altijd eerst het telefoonnummer van uw huisarts en be-

luister het bericht helemaal tot het eind. Tijdens vakantie van uw huisarts krijgt u via de 
doktersdienst (tel 0900-1515) een waarnemend huisarts toegewezen.  

 

In het weekend en door de week na 17.00 uur belt u voor spoedgevallen naar de Huisartsen-
post. 023-5453200 
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Redactie:  
 

Trudy Veeken-Zoon (Lay out ) 
2e Vooruitgangstraat 2  
2032 NJ Haarlem 
Tel. 023-5354648 

E-mail: njj.veeken@planet.nl 

Eveline Batenburg (Correctie) 
 

 

 Kopieerwerk    :  Vorm op Maat 
Oplage     : 700 stuks 

Aanleveren kopij :  vóór 1 maart a.s. 

Prikbord 

Solidariteitsfonds Keerkring  
Bankrekeningnummer van Triodos:  

NL69 TRIO 0212 1005 48 

Het Bestuur: 
 

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

Henk Stots (penningmeester tot 2015) 
Oude Spaarneweg 34  
2142 EA Cruquius 
Tel: 023-5293242 
E-mail: hsstots@ziggo.nl 
 

Lusanne Hogeweg (vanaf januari penningmeester) 
Steenbokstraat 14 
2024 RJ Haarlem 
06-44194303 
lusanne@vialusanne.nl 
 

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

Website: www.dekeerkring.info 

Vertelschuur  
 

Elke 2
e
 zondag van de maand  

van okt. t/m mei om 15.00 uur.  
Plaats: Krullenlaan 3, Bloemendaal.  
De toegangsprijs (incl. thee/koffie en taart):  
Vol. : € 10,- Kinderen (tot 12 jaar) : € 5,-  
 

Luisteren naar verhalen is balsem voor de ziel. 
 
 

Voorstellingen voor volwassenen  
& 

Voorstellingen voor kinderen  
 

Reserveren en informatie:  023-5257855 of  
www.devertelschuur.nl  

Zonneschuur  
 

Herstel van levenskracht en levenszin. 
Voor mensen met chronische ziekte, ver-

moeidheid, burn-out en kanker. 
Dinsdag van 10.00-14.00 uur. 
‘s Ochtends kunstzinnige activiteit, na de 

lunch gaan we naar buiten, het bos of 
de tuin in of we luisteren naar een ver-
haal. 

 

Keerkringkrant digitaal? 
 

Wij hebben van ongeveer 30 mensen een 
mail gekregen dat zij de Keerkringkrant 
digitaal willen ontvangen.  

Bent u iemand die de Keerkringkrant even 
doorkijkt en daarna bij het oud papier 
legt óf die de Keerkringkrant net zo ge-
makkelijk digitaal leest? Dan zou het 
heel fijn zijn - om grondstoffen én kos-
ten te sparen -, als u aangeeft dat u de 
Keerkringkrant digitaal wilt ontvangen. 

Versterking bestuur 
 

Het bestuur van de Keerkring zoekt ver-
sterking van iemand die handig is met 
Excel en die de ledenadministratie wil 
bijhouden. Dit kost hooguit een paar 
uur per maand. En wie vindt het leuk 
om begin 2015 een wervingsproject te 
doen en ons te helpen bedrijven en 
winkels te benaderen die in de Keer-
kringkrant zouden willen adverteren? 
Voor meer informatie kun je bellen of 

 


