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Antroposofische therapieën/zorg  vanuit het therapeuticum 
tel. 085 - 2010138 

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 
Dhr. M. Eijsberg    Praktijk Prinsen Bolwerk 12   tel. 023-5313121  
 

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

Kunstzinninge therapie 
Mw. S. Pedrotti     Praktijk Prinsen Bolwerk 12   tel. 06-22183871 
Mw. P. van Steijn              tel. 06-51820872 
  

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 / POH 
Mw. L. van Santen  (somatisch)  verwijzing via de huisarts  tel. 06-41721088 
Mw. A. Prins    (somatisch)  verwijzing via de huisarts  tel. 06-41008659  
Mw. L. Vink     (ouderen)  verwijzing via de huisarts  tel. 06-53663478  
Mw. T. Nijenhuis    (GGZ)   verwijzing via de huisarts  tel. 06-41721536 
Mw. M. Becht       (GGZ)   verwijzing via de huisarts  tel.  06-18547620  (ma. / do. middag) 

Overige  Antroposofische therapieën / zorg  in Haarlem 
 

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

a
 2034 KL Haarlem    tel: 023-5310788 

Bureau Ouder- en Kindzorg  (0-4 jaar): Lorentzplein 30   2012 HJ Haarlem   tel: 023-5517848 
Schildertherapie:  Mw. A. Robadey    J.Haringstraat 3   2023 KA Haarlem   tel. 06-11134037 
Kunstzinnige therapie: Mw. S. Confino Voorduinstraat 33  2023 PC Haarlem    tel: 06-28247682 

Kunstzinnige therapie: Mw. M. de Vries Sparenbergstr. 50  2023 JW Haarlem   tel: 023 5279555 

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

Inhoudsopgave:                               bladzijde 

Nieuws van ‘de Keerkring’ ……….. / Lezing: Superfoods, met proeverij! …………….………….. 
Uitnodiging voor leden van De Keerkring …………………………………………………...……….. 
Jaaroverzicht ………….……………………...…………………………………………………………. 
Lievegoed Antroposofische zorg:  SamenWonen project …………….……………………………. 
Centrum voor Antroposofie ……………………………………………………………………………. 
Solidariteitsfonds ………………..… / Vertel– en Zonneschuur ….………….……………...……… 
De Nieuwe Akker ………………..... / Bibliotheek ………………………………………………….… 
Nieuws van het therapeuticum  …. / Even voorstellen: Anne-Marie van Dolder,  ……………….. 
Praktijkinformatie ………………………………………………………………………………………... 
Prikbord …………………………..…………………………………………………………………….… 
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Nieuws van 
“ De Keerkring ”  

1 

Wat een heugelijk nieuws dat er weer be-
langrijke stappen gezet zijn op weg naar 
het Antroposofisch Centrum! Op bladzijde 8 
kunt u de nieuwste ontwikkelingen lezen. 
 

Wij nodigen u van harte uit voor een leden-
avond op woensdag 22 april, een avond 
waar wij graag samen mét u kijken naar 
een heroriëntatie op de taken en doelen 
van De Keerkring. Wat vindt ú belangrijk? 
Graag onderzoeken wij samen wat er leeft 
en welke wensen er zijn. Mocht u verhin-
derd zijn en er bij u wensen of verlangens 
leven ten aanzien van activiteiten of als u 
tips heeft voor nieuwsbrief en website of als 
u wilt meewerken aan één van de activitei-
ten, dan kunt u contact opnemen met één 
van de bestuursleden of mailen naar: 
secr.keerkring@gmail.com.  
 

Bent u nieuwsgierig naar wat andere afdelingen 

zoal doen? Kijkt u dan op de website van An-
troposana landelijk (www.antroposana.nl)   
onder het kopje ‘bij u in de buurt’. Daar kunt 
u de sites van de andere afdelingen vinden. 
Overigens treft u op de website van Antro-
posana de laatste maanden veel actuele 
berichten over de gezondheidszorg in 
Nederland aan onder het kopje 'nieuws'. 
 

Met ingang van dit maartnummer komt de 
Keerkringkrant 2x uit (maart en september). 
Daarnaast willen wij tussendoor enkele ke-
ren per jaar een korte digitale nieuwsbrief 
verzenden. Wilt u deze nieuwsbrief via de 
mail ontvangen, meldt u zich dan aan bij 
secr.keerkring@gmail.com graag met naam 
en adres (deze nieuwsbrief wordt ook op 
onze website gezet, evenals de Keerkring-
krant). Voor mensen die géén toegang heb-
ben tot een computer zenden we de 
nieuwsbrief per post. Stuur uw naam en 
adres als u de nieuwsbrief thuis wilt ontvan-
gen. 
Inmiddels hebben 50 leden laten weten dat 
ze de Keerkringkrant digitaal willen ontvan-
gen. Zij ontvangen ook automatisch de digi-
tale korte nieuwsbrief.  
 

Wij wensen u een goede Paastijd toe en 
hopen u te ontmoeten op 22 april! 
 

Liesbeth Schouten, Lusanne Hogeweg, 
Henk Stots, Hilda Rijkmans 

Lezing  

Superfoods, met proeverij! 
 

Op woensdag 20 mei organiseert de Keer-
kring een avond over het belang van voe-
ding voor je gezondheid. Wat zijn nu eigen-
lijk superfoods? Hoe kijkt de Antroposofi-
sche gezondheidsleer hiernaar? 
 

Wij hebben Margje Vlasveld en haar stagi-
aire Mariëtte Boersema bereid gevonden 
hun visie op dit onderwerp te geven. Zij zijn 
als antroposofisch diëtist verbonden aan 
het Therapeuticum in Haarlem. 
 

De centrale vraag in hun lezing is: hoe kan 
voeding bijdragen aan een goed werkend 
immuunsysteem, dat beschermt tegen ziek-
te en hoe kan voeding het zelfgenezend 
vermogen van de mens stimuleren? 
 

Zij zullen ook supergezonde hapjes berei-
den en laten proeven. Er is natuurlijk ook 
ruimte voor jullie vragen. 
 

Datum: woensdag 20 mei, aanvang 20.00 
uur tot uiterlijk 22.00 uur 
Locatie: Prinsen Bolwerk 12 
Kosten: € 5 voor leden van de Keerkring en 
€ 7,50 voor niet-leden, inclusief de hapjes 
en drankjes. Introducees zijn van harte wel-
kom. 
 

Aanmelden bij Lusanne Hogeweg op: 
lusanne@vialusanne.nl  of  06-44194303. 
 

Lusanne Hogeweg  
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UITNODIGING VOOR LEDEN VAN DE KEERKRING: 
 

Van Algemene Ledenvergadering naar ontmoeting en uitwisseling tussen leden en bestuur. 

 

Eens per jaar vindt er een Algemene Leden Vergadering plaats, zo schrijven de sta-

tuten van De Keerkring voor. Ten behoeve van die vergadering verschijnen er een 

Jaarverslag van De Keerkring, een Jaaroverzicht van het Solidariteitsfonds, een Fi-

nancieel jaaroverzicht van het afgelopen jaar, een begroting voor het komende jaar 

en een verslag van de Kascommissie.  
 

Afgelopen jaren was de opkomst op de ALV naast bestuursleden, kascommissie en 

redactie één tot twee personen. Dat kun je dus gerust een erg lage opkomst noe-

men. We kunnen dit zo voortzetten omdat de statuten dat voorschrijven. Wij zijn ech-

ter veel meer geïnteresseerd in de wensen van de leden van De Keerkring met be-

trekking tot waar het bestuur zich voor inzet!  
 

De Keerkring bestaat nu bijna 40 jaar en heeft diverse vormen gekend. Het gaat ons 

er om wat wij nu voor de leden kunnen betekenen en daarvoor hebben wij u nodig! 

Wij willen graag contact met de leden van De Keerkring om van elkaar te horen wat 

nodig is in deze tijd: Wat zijn de vragen die leven, waar is behoefte aan? 
 

Wij - als bestuursleden - hebben onze eigen motieven om ons in te zetten voor het 

toegankelijk blijven van de Antroposofische Gezondheidszorg. We denken dat dat 

o.a. kan door het bundelen van krachten zowel op lokaal als op landelijk niveau. De 

antroposofische zorg is in Haarlem gelukkig goed vertegenwoordigd met alle artsen, 

therapeuten en verpleegkundigen die zich in de Werkgemeenschap verenigd heb-

ben. Daarnaast zijn er nog andere antroposofische zorgaanbieders binnen Haarlem. 

Op landelijk niveau is er Antroposana die zich inzet voor de Antroposofische Ge-

zondheidszorg; wij participeren in de halfjaarlijkse ledenraadvergadering.   
 

Wij willen aandacht geven aan de ALV en daarnaast willen wij graag samen met de 

leden in gesprek gaan over:  
 

Wat vindt u belangrijk waar De Keerkring zich voor inzet in deze tijd? 
 

Graag nodigen wij u uit voor de ledenbijeenkomst op 

woensdag 22 april 2015 om 20.00 uur  
Prinsen Bolwerk 12 

 

Aanmelden via secr.keerkring@gmail.com is wenselijk maar niet noodzakelijk. 
 

Uiteraard willen en zullen wij ook een Jaarverslag, een Jaaroverzicht Solidariteits-

fonds, een Financieel jaaroverzicht en begroting aanbieden. Deze zullen wij ook ui-

terlijk op 1 april a.s. op onze website (www.dekeerkring.info) plaatsen. 
 

Namens De Keerkring 
Hilda Rijkmans, secretaris 

2 
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JAAROVERZICHT 2014  
 

Algemeen 
Terugkijkend op 2014 zijn er een aantal za-
ken te benoemen die aandacht vroegen 
zoals de samenstelling en taakverdeling 
binnen het bestuur en de kostenbeheer-
sing. De Keerkring was vertegenwoordigd 
op de Zomermarkt op 21 juni, een markt 
waar regionale initiatieven, die zich door de 
antroposofie laten inspireren, zich presen-
teerden. 
 

Bestuur 
We gingen 2014 in zonder voorzitter, daar 
Bert van Westerop na 9 jaar voorzitter-
schap gestopt is met deze functie. Na her-
haalde oproepen is er geen opvolger geko-
men. Ook onze penningmeester Henk Stots 
liet weten dat hij eind 2014 af wilde treden 
als penningmeester. Wij zijn erg blij dat 
Lusanne Hogeweg in september enthou-
siast reageerde op de oproep. Henk Stots 
draagt in 2015 het penningmeesterschap 
aan Lusanne over en Henk blijft deel uitma-
ken van het bestuur. Liesbeth Schouten is 
de statutair voorgeschreven afgevaardigde 
van de Keerkring in het bestuur van de 
Stichting voor het Solidariteitsfond. Deze 
stichting heeft een eigen jaaroverzicht. 
Liesbeth verzorgt tevens de ledenadmi-
nistratie; zij zou dit graag willen overdragen 
aan een opvolger. Hilda Rijkmans verzorgt 
het secretariaat. De taak van de voorzitter 
wordt nu opgevangen door een collegiaal 
bestuur.  
De tweejaarlijkse ledenraadvergadering 
van Antroposana werd door bestuursleden 
bijgewoond. Op deze bijeenkomsten wordt  
ook ruim tijd genomen voor uitwisseling tus-
sen de verschillende afdelingen om elkaar 
te inspireren. Ook informeert het bestuur 
van Antroposana de afdelingen over lande-
lijke onderwerpen zoals de ziektekostenver-
zekering en worden o.a. de begroting en 
het beleid besproken. Op de laatste leden-
raadvergadering werd er afscheid genomen 
van de voorzitter Annemieke Jansen.  
 

De Keerkringkrant  
De Keerkringkrant kwam afgelopen jaar 
drie keer uit. De krant werd gedrukt en ver-
zonden door Vorm op Maat. De leden werd 
gevraagd of zij i.v.m. kostenbesparing en 
uit milieuoverwegingen de krant voortaan 

digitaal wilden ontvangen. In 2015 zal de 
krant in maart en september uitkomen, met 
tussendoor een digitale nieuwsbrief. 
 

Werkgroepen 
In 2014 zijn er geen thema-avonden meer 
georganiseerd door de werkgroep wegens 
te weinig belangstelling voor deze avonden 
in de afgelopen jaren. De werkgroep thema
-avonden is inmiddels gestopt. Het bestuur 
wil in 2015 gaan onderzoeken waar de be-
langstelling van de leden naar uitgaat, naar 
welke onderwerpen en in welke vorm. 
 

De Patiëntenbibliotheek 
Er werd goed gebruik gemaakt van de bibli-
otheek op de zolder van het therapeuticum 
van het Bolwerk. Tevens werden er weer 
nieuwe boeken aangeschaft. Met dank aan 
Maartje Zwart voor het runnen van de bibli-
otheek.  
 

Overleg met de Werkgemeenschap van 
het Therapeuticum. 
In het laatste kwartaal vond er overleg 
plaats met de Werkgemeenschap. Er is 
afgesproken om  eenmaal per kwartaal dit 
overleg vast in te plannen. 
 

Website 
De website is bijgehouden, de Keerkring-
krant en activiteiten werden op de website 
geplaatst. In 2015 zal De Keerkring gebruik 
gaan maken van de website-faciliteiten van 
Antroposana. 
 

Externe contacten 
Wij ontvingen stukken van  Zorgbelang 
Noord Holland. Deze overkoepelende orga-
nisatie wordt m.i.v. 1 juli 2015 ten gevolge 
van subsidiestop opgeheven. 
 

25 februari 2015 
Hilda Rijkmans 

REDACTIE 
 

Vanaf heden zal de redactie van zowel de 
keerkringkrant als de electronische nieuws-
brief verzorgd worden door Hilda en 
Lusanne. 
 

E-mail:  secr.keerkring@gmail.com 
      lusanne@vialusanne.nl 

3 
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Bijeenkomst Samen Bouwen Wonen  
5 maart 2015 

 
Twee keer heeft Lievegoed een informatie-
bijeenkomst gehouden over het opstarten 
van een project Samen Bouwen en Wonen 
in Haarlem. Een SamenWonen project is 
een woonproject voor jong en oud die in 
een gezamenlijke en zelf gekozen omge-
ving willen wonen.  
 

Op 5 maart was de start van een reeks van 
5 bijeenkomsten met een drieledig eindre-
sultaat. Ten eerste de individuele keuze: 
“Wil ik echt wonen in een SamenWoonpro-
ject en pas ik in deze groep?”. Het tweede 
doel is het formeren van een collectief pro-
fiel: “Wat willen wij als groep, wat bindt 

ons?”. Het derde doel is het formeren van 
een daadkrachtige groep: “Kunnen wij dit 
samen aan en welke aanpak kiezen wij?”. 
Het eindresultaat is een gezamenlijke inten-
tieverklaring om door te gaan naar de vol-
gende fase. Deze verklaring biedt iedereen 
duidelijke uitgangspunten onder welke voor-
waarden de groep een bouwproject wil op-
pakken en welke rol iedereen hierin heeft. 
 

De kennismaking met elkaar was leerzaam. 
Het was mooi om te horen welke waarden 
voor iedereen belangrijk waren en welke 
talenten er zijn. De eerste zaadjes zijn ge-
plant om een gezamenlijke visie te kunnen 
formeren. Leeftijd speelt geen rol als men 
elkaar herkent in gemeenschappelijke 
waarden. Na de plenaire kennismaking zijn 
de aanwezigen in groepjes van twee met 
elkaar in gesprek gegaan: “Wat vind ik be-
langrijk, wat wil ik nog leren en hoe ziet mijn 
ideale dag er over 15 jaar uit?”. Interessant 
was wat je gesprekspartner in de groep 
ging vertellen over jouw antwoorden op die 
vragen.  
 

Tot slot is de Woongroep-Haarlem aan de 
Lavendelstraat bezocht. Johan, ruim 25 jaar 
geleden initiatiefnemer van het project, ver-
telde over het belang van een hechte groep 
met dezelfde levensvisie: het investeren in 
een hechte samenhang helpt de groep pro-
blemen in de toekomst te voorkomen. Het 
gaat om vrijheid en geborgenheid, iets voor 
elkaar over hebben, weten welke talent ie-
mand heeft. Er zijn doeners, denkers en 
sfeermakers. Ook het samen naar draag-
kracht investeren in de gezamenlijke ruim-
ten levert de groep veel op.  
De volgende bijeenkomst van het Samen-
Wonen project is medio april.  Onderwerp 
voor deze bijeenkomst is het ideale woon-
beeld: waar staat deze groep, zijn er over-
eenkomsten of liggen de visies uit elkaar? 
Ook deze keer wordt gezocht naar een pro-
ject om te bezoeken. De ervaring van ande-
ren levert veel kennis op. 
Bent u jong, oud, alleenstaand of met gezin 
en bent u geïnteresseerd in het project, dan 
kunt u contact opnemen met Sophieke Kla-
ver (06-23355665 of sklaver@lievegoed.nl). 
Zij zal één van de deelnemers vragen con-
tact met u op te nemen om uw vragen te 
beantwoorden. 
 

Sophieke Klaver  

Nieuws  

ALLE THERAPEUTEN VOORTAAN  
VIA 1  NUMMER TE BEREIKEN! 

085 - 2010138. 
 

Vanaf heden zijn alle therapeuten op één 
nummer bereikbaar. U kunt dit nummer el-
ke dag van 8:00 tot 17:00 bellen. 
 

Wilt u een afspraak maken of verzetten, 
heeft een vraag aan een van de therapeu-
ten, bel dan: 085 - 20 10 138. 
 

Uw boodschap wordt doorgestuurd aan de 
betreffende therapeut, die u zo spoedig mo-
gelijk terug zal bellen.  

4 
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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 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 JONGERENGROE-
PEN en DE CREATIEVE WERKPLAATS:  
zie www.antroposofiehaarlem.nl 
 

PROGRAMMA VOORJAAR 2015 
Het programma bestaat uit een serie lezin-
gen m.b.t. het jaarthema “Hedendaagse 
Uitdagingen”, 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 
mogelijkheden van de moderne techniek, 
globalisering, de sociale media, het efficien-
cy- en opbrengstgerichte denken. 
 
 

SPECIALE BIJEENKOMSTEN 
Verschillende locaties 

 
PAASVIERING  
donderdag 2 april          20.00 – 21.30 uur           
Vrijwillige bijdrage 
Plaats : Floraplein 27, Haarlem  
Ook dit jaar wordt er weer een Paasviering 
georganiseerd. Wat het thema en de activi-
teiten zullen zijn, wordt in het voorjaar van 
2015 bepaald en zal vanaf begin maart op 
de website staan. 
 
VOGELS IN HET VOORJAAR 
zaterdag 25 april         10.00 – 16.00 uur          
Deelname Euro 12,50 (opgave verplicht). 
Plaats: De Vertelschuur, Krullenlaan 3, 
Bloemendaal.  

Wolter Bos gaat met u op excursie in de 
duinen van Bloemendaal om van kleur, be-
weging en klank van de vogels te genieten, 
maar ook om enkele vogelsoorten intiemer 
te leren kennen. 
Wolter Bos is bioloog. 
 

SPRAAKVORMING:          
HET WONDER VAN HET JAARVERLOOP  
vrijdag 1 mei   19.30 – 21.30  uur      en    2 
mei   9.30 – 16.00 uur 
Deelname € 75,--   (opgave verplicht) 
Plaats: Borgstichting, Vuurtonstraat 1a, Haar-
lem.  
Agnes Zehnter laat ons ervaringen opdoen 
met een aantal spreuken uit de Zielenkalen-
der van Rudolf Steiner door ze op een 
kunstzinnige manier tot klinken te brengen. 
In het Duits, vertaling is mogelijk. 
Agnes Zehnter is spraakvormer. 
 

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

BOMEN EN PLANETEN  
Start donderdag 9 april      20.00 – 21.45 
uur.  9, 16 en 23 april. 
Deelname  € 30,-.   
Arja van der Vossen en Hester Boersma 
laten u door middel van kunstzinnige oefe-
ningen het karakteristieke zien van zeven 
boomtypes. Vervolgens kan een relatie 
worden gelegd met de wijze waarop dat in 
de mens weerspiegeld wordt. 
Arja van der Vossen is kunstzinnig/sociaal 
therapeute, Hester Boersma is psychothe-
rapeute.  

 
5 
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Solidariteitsfonds    

De Zonneschuur 
 

Herstel van levenszin en levenskracht 
Krullenlaan 3 
Bloemendaal 
Module: boetseren/ speksteen 
Start 14 april a.s. 6 dinsdagen van 10.00-
14.00 uur 
In de ochtend boetseren, na de biologische 
lunch gaan we het bos in om onze waarne-
mingen te verfijnen. 

Info: tel.023-5257855 of 
www.dezonneschuur.nl  

 
De Vertelschuur 

 

Krullenlaan 3 
Bloemendaal 
 

Wereldverteldag! 
Vrijdag 20 maart a.s. om 20.00 uur 
“ Equinox”, trio d’Affaires 
Verhalen, zang en muziek over de lente. 
 

Zondag 12 april a.s. 15.00 uur 
“Olive, Oil & Mr. Sweet” 
Esther Kornalijnslijper 
Korte verhalen van Alice Walker 
 

Zondag  26 april a.s. 15.00 uur 
“Een Moeder” 
Anje Robertson over Käthe Kollwitz 
 
Maandag 4 mei a.s.  20.30 uur 
Vertelvoorstelling ter ere van de Nationale 
Dodenherdenking 
Frans de Vette en Helga Huisjes ( gitaar) 
 

Zondag 17 mei a.s. 15.00 uur 
“De prinsen van Serendip” 
Rob van der Wildt 
 

Zondag 7 juni a.s. 15.00 uur 
“Mukashi Mukashi” 
Christine Millet 
Japanse verhalen, liederen en muziek 

 

Info: tel. 023-5257855 of 
www.dezonneschuur.nl  

Donatie 2015  
 

Dankzij de jaarlijkse gift van onze dona-
teurs is het Solidariteitsfonds van de Keer-
kring in staat om tegemoet te komen in kos-
ten voor antroposofische gezondheidszorg, 
die niet door de verzekering vergoed wor-
den. Uiteraard is dit alleen bedoeld voor 
hen, die deze kosten niet zelf kunnen dra-
gen. 
 

We hebben Uw donatie dringend nodig. Tot 
en met 2011 waren donaties en vergoedin-
gen jaarlijks in balans. Daarna werd steeds 
een groot beroep op het fonds gedaan. In 
2013  kwamen wij € 4000,- te kort, vorig 
jaar € 2500,-. Bovendien liep vorig jaar het 
aantal donaties ineens terug van 241 naar 
165! 
Wij hadden toen, om kosten te besparen, 
geen overschrijvingsformulier meegezon-
den. Wellicht was dat de oorzaak van deze 
terugval. 
 

De minimum jaarlijkse donatie, die U recht 
geeft op een vergoeding, bedraagt € 5,- per 
persoon en € 10 per gezin. Omdat de bo-
dem van ons fonds in zicht komt, vragen wij 
U echter dringend om, als U enigszins kunt, 
dit jaar ten minste het dubbele te schenken, 
dus € 10,- per persoon en € 20,- per ge-
zin. U kunt gebruik maken van bijgevoegd 
overschrijvingsformulier. 
U kunt ook op Uw eigen wijze Uw donatie 
overmaken op rekening NL 69 TRIO 0212 
1005 48 ten name van Solidariteitsfonds 
van de Keerkring te Haarlem. 
 

Met Uw aller steun hopen wij dit fonds ge-
zond te kunnen houden. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor Uw 
donatie. 

Maarten Gast 
secretaris Solidariteitsfonds 
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Voorjaar op de tuinderijen aan de rand 
van de stad. 
 

Weer is een nieuw seizoen begonnen, wat 
op onze akker heel goed waarneembaar is:  
er is mest en compost uitgereden en onder-
gespit in februari, waardoor de aarde diep-
zwart en ontvankelijk lag te wachten. In 
maart kleurt het land veelbelovend teer-
groen door de eerste radijs-, veldsla-, de 
sla- en de tuinbonenplantjes.  
Het is een belevenis om die geleidelijke 
verandering te zien en je er telkens weer 
over te verwonderen. De gewassen ontwik-
kelen zich langzaam maar zeker tot vitale 
groenten, waarvan de eerste  rond half april 
geoogst mogen worden. 
 

Er is nog plaats voor deelnemers: meld 
je aan voor Leyduin of het Ramplaan-
kwartier of nu ook voor de kas op de 
Kleverlaan.  Alle gegevens en aanmel-
ding vind je op onze website.  
Bovendien is er een open middag op 22 
maart op Moestuin Leyduin en wat later in 
het jaar ook op  de Stadstuinderij 
 

Een bijzonder aspect aan onze tuinderijen, 
door onze zorgboeren ontwikkeld, is het 
bieden van tuinwerk aan mensen met een 
hulpvraag. Er zijn veel mensen die het als 
een gezondmakende ondersteuning erva-
ren om op het land te werken: de rust, de 
structuur, de veiligheid, het contact met an-
deren, het buiten zijn. Dit zijn allemaal ele-
menten die versterkend werken.  
Ook bij slecht weer zijn er binnen klusjes te 
doen, zoals het gereedschap en de machi-
nes weer gebruiksklaar maken of planten-
kistjes in elkaar zetten. En in de Kweektuin 
Kas is altijd werk tussen de jonge plantjes. 
Wil je meer weten over de mogelijkheid van 
dagbesteding of werkbegeleiding, kijk ook 
op onze website voor meer informatie of bel 
met Wilma Overbeek (06-10120825) voor 
de Stadstuinderij en de Kas, of met Hannah 
Verdegaal (06-42845846) voor Moestuin 
Leyduin. 

Marlies Pierrot                                                                                   
www.denieuweakker.nl 

Nieuwe boeken bibliotheek: 
 

Levensvragen: 
 

Zeijlmans, R. 
Ouder worden. 
 

Knijpenga, S 
Hedendaagse religieuze ervaring. 
 

Bos, A. 
Mijn brein denkt niet, ik wel. 
 

Frankl, V. 
De zin van het bestaan. 
 
Biografie: 
 

Visser, R. 
Zwaarte van stofgoud en licht in diamant. 
 
Kinder– en Jeugd: 
 

Bottinga, G. 
De verwanten. 
 
Kleine Steiners: 
 

Licht en duisternis. 
Maartje Zwart 

Bibliotheek        
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Even voorstellen 

Aankoop van de grond is een feit! 
 

Op 13 februari heeft de stichting Antroposo-
fisch Centrum Haarlem het stadskavel ge-
kocht aan het Prinsen Bolwerk 3 van de 
gemeente Haarlem. Op het kavel zal een 
geheel nieuw antroposofisch centrum verrij-
zen waarin de vier antroposofische huis-
artspraktijken, alle therapieën, het antropo-
sofisch consultatiebureau en de activiteiten 
van de antroposofische vereniging onder-
gebracht zullen worden. Zo komen gezond-
heidsbevordering (de antroposofische ver-
eniging), preventie (consultatiebureau) en 
behandeling (artsen en therapeuten) in een 
breed antroposofisch aanbod in één ge-
bouw. 
 

In oktober 2012 werd er een bod uitge-
bracht op het kavel, dat door de gemeente 
Haarlem via een biedingensysteem werd 
aangeboden. Het bod van toen nog het ge-
bouwenfonds werd door de gemeenteraad 
in september 2013 geaccepteerd. Toch 
duurde het nog tot januari van dit jaar voor-
dat alle details in een goed koopcontract 
konden worden vastgelegd. De financiering 
van de grond werd mogelijk door een hypo-
theek van de IONA stichting. Voor de bouw 
is straks ruim 2 miljoen euro nodig, geld dat 
we via crowdfunding en een hypotheek bij-
een willen brengen. Hierover zullen we u op 
een later tijdstip informeren. Wilt u op de 
hoogte blijven? Kijk dan op de website: 
www.antroposofischcentrumhaarlem.info of 
op de site van de vriendenstichting: 
www.vrienden-ac-haarlem.info   
  
Op dit moment werken we hard aan het ma-
ken van een keuze voor de architect. We 
hopen dan dat eind van dit jaar, of uiterlijk 
begin volgend jaar, de bouw kan starten. 
Naar verwachting zal de bouw dan een jaar 
duren. 
 

Met hartelijke groet, bestuur van de stich-
ting antroposofisch centrum Haarlem, 
 

Christof Zwart, Anneke Kraakman,  
Drude van Houwelingen,  

Bob van der Ploeg en  
Laurens Putter. 

 

Nieuwe medewerker 

  
Mogelijk heeft u haar al rond zien lopen: 
Anne-Marie van Dolder. Zij is met ingang 
van 1 januari als praktijkmanager komen 
werken voor het therapeuticum. Zij zal met 
name de huisartspraktijken ondersteunen, 
maar ook de therapeuten kunnen van haar 
expertise gebruik maken waar het gaat om 
het opstellen van zorgprogramma's of be-
leidsnotities. 

Christof Zwart 

Ik zal mij even aan jullie voorstellen; 
Ik ben Anne-Marie van Dolder, 50 jaar en 
woonachtig in Alkmaar. Sinds 1 januari ben 
ik voor 16 uur werkzaam als praktijkmana-
ger bij het Therapeuticum. Ik werk op zowel 
de locatie Koninginneweg als op het Prin-
senbolwerk. 
De functie van praktijkmanager is een nieu-
we functie die gaandeweg verder ontwik-
keld zal moeten worden. Met het oog op de 
nieuwbouw en de ontwikkelingen in de zorg 
hoop ik een rol te kunnen vervullen in het 
afstemmen, coördineren en structureren 
van beide praktijken met als doel de sa-
menvoeging na de verhuizing goed te laten 
verlopen. 
Bijzonder vind ik het om als manager in een 
antroposofische setting te mogen werken. 
De aandacht voor de patiënten en de be-
trokkenheid bij patiënten vind ik een meer-
waarde. Ik ben zelf niet bekend met de an-
troposofie, maar ik zal mij hier de komende 
periode zeker verder in verdiepen. 
Als manager heb ik een achtergrond in de 
Jeugdzorg en Jeugd-GGZ. Daarnaast ben 
ik in mijn eigen praktijk werkzaam als Ge-
stalttherapeut. 

Anne-Marie van Dolder 

Nieuws van het therapeuticum 
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11 9 

Praktijken Koninginneweg 36 
2012 GP 

 
Hr. M.A.B.M. Christiaanse, huisarts  tel. 023-5315886 

(aanwezig: dins-, donder- en vrijdag)  
Dr. Christiaanse heeft op woensdag 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) 

Hr. A.T.M. van Osch, huisarts. 
(aanwezig: maandag en elke 2e vrijdag v.d. maand 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   tel. 023-5320218  
(dinsdagmiddag en donderdag niet aanwezig) 

Hr. C. A. Zwart, huisarts           tel. 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: maart 2015 

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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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 

 
 
 

Wat willen we van de Keerkring? 
 

Graag nodigen wij u uit  
voor een ledenbijeenkomst op 

 

woensdag 22 april 2015  
om 20.00 uur  

Prinsen Bolwerk 12 

 

Antroposofie in de pers 
 

Bedoeld is: antroposofie in de media. 
Maar ook: in de verdrukking. Want an-
troposofie is niet eenvoudig te grijpen 
en te begrijpen. Dat geeft snel een ver-
tekend beeld. In deze weblog wil ik 
ruimte geven om antroposofie, zoals zij 
in de media verschijnt, op haar merites 
te beoordelen. Vanuit een positieve 
instelling, maar niet kritiekloos. 

 
Op http://antroposofieindepers.blogspot.nl 

vindt u deze blog van Michiel Gastkem-

Positieve gezondheid 
 

Machteld Huber, onderzoeker bij het 
Louis Bolkinstituut, kwam in haar 
promotieonderzoek tot een nieuwe 
definitie van gezondheid. Een defini-
tie die wellicht beter aansluit bij de 
Antroposofische kijk op gezondheid 
en ziekte dan de huidige van de We-
reld Gezondheids  Organisatie 
(WHO). Haar omschrijving staat in-
middels al bekend als ‘positieve ge-
zondheid’. 

 

“Gezondheid als het vermogen om je 
aan te passen en je eigen regie te 
voeren, in het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen 
van het leven.” 

 

Via deze link kunt u een presentatie 
lezen die zij over haar onderzoek 
heeft gehouden:  

http://2015.conferentie-ag.nl/wp-
con- tent/

Deze KKkrant bevat een  
acceptgiro voor Solidariteitsfonds 


