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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  
 

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  
Mw. M. Becht     verwijzing via de huisarts   tel.  06-18547620  (ma. en do. middag) 

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 
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.2a  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’ …..…………………………………………………………………………. 
Aankondiging: Algemene Ledenvergadering ………...………….…………..…………………..….. 
Voortgang Nieuwbouw …………………………………………………………………………………. 
Aankondiging: ’Ouder worden en dan?’………………………………………………………………. 
Ingezonden: "Ik herstelde van een bipolaire stoornis"……………….....………………………...… 
Houtwerkplaats Borgstichting  ……………..…………….……………….…….…………………….. 
De Nieuwe Akker ……………………………………………………………………………………….. 
Centrum voor Antroposofie ……………………………………………………………………………. 
Klankontspanningsmeditatie …… / Antroposofische agenda ……………………………………... 
Aankondiging;  Workshops …………… / Themadag en Cursus Hooggevoeligheid …...……….. 
De Vertelschuur / Zonneschuur ….……………………………………………………………………. 
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In deze Keerkringkrant vindt u de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering 
van De Keerkring. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 15 oktober a.s. in het The-
rapeuticum op het Prinsen Bolwerk en begint ’s avonds om 20.00 uur. Wij hopen dat u deze 
vergadering bij zult wonen. Een hot item binnen het bestuur van De Keerkring is het aantal 
bestuursleden. Het is namelijk zo, dat onze penningmeester Henk Stots eind dit jaar wil 
stoppen na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest. Als vereniging kunnen wij niet zonder pen-
ningmeester en daarnaast betekent dit ook, dat het bestuur dan nog uit slechts 2 bestuurs-
leden bestaat. Volgens de statuten moet het bestuur tenminste uit drie personen bestaan. 
Het bestuur blijft bevoegd zolang er nog twee bestuursleden in functie zijn, wel dient het 
bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig de statuten te zijn samengesteld. Dus bij 
deze nogmaals een oproep! Henk Stots is bereid om zijn opvolger/ster goed in te werken en 
indien nodig ook na 1 januari nog bij te staan.  

 

De Keerkring is van groot belang, als plaatselijke afdeling van Antroposana, voor 
het toegankelijk houden van de antroposofische gezondheidszorg én voor het voort-
bestaan van het Solidariteitsfonds. Wij hopen dan ook dat nieuwe mensen zich aan-
melden voor het bestuur, aangezien het voortbestaan van De Keerkring  anders onze-
ker wordt. 

 

Zeker in deze tijd, waarin zorgverzekeraars ook met hun aanvullende verzekeringen 
vaak korten op ‘alternatieve therapieën’, is het belangrijk dat we solidair blijven met hen die 
gebruik willen maken van antroposofische gezondheidszorg maar deze niet kunnen bekosti-
gen. Zie ook op bladzijde 12 het stuk van het Solidariteitsfonds. Daarnaast betekent meer 
leden ook een zwaardere stem bij overheid en zorgverzekeraars. En terzijde: een aantal 
zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende verzekeringen een gedeeltelijke of gehele 
vergoeding opgenomen voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, in dit geval An-
troposana. U kunt dit nakijken bij uw eigen verzekering. De bijdrage aan het Solidariteits-
fonds valt hier uiteraard wel buiten. 

In de vorige Keerkringkrant hebben wij al aangegeven, dat door het stopzetten van over-
heidssubsidie Antroposana moet bezuinigen en daarmee ook De Keerkring. De Keerkring 
heeft geen financiën meer om De Keerkringkrant op de huidige wijze voort te laten bestaan, 
de papier- en drukkosten  met daarnaast de verzendkosten zijn te hoog geworden. Wij heb-
ben dan ook het verzoek of u de krant digitaal zou willen lezen i.p.v. de papieren versie te 
ontvangen. Er zijn altijd mensen die de krant echt in handen willen hebben of niet beschik-
ken over een computer. Als er genoeg mensen zijn die de krant digitaal willen lezen, dan 
kan de Keerkringkrant blijven voortbestaan. VERZOEK: Indien u mee wilt helpen om de 
kosten te drukken en de krant digitaal wilt ontvangen, graag een berichtje naar  
secr.keerkring@gmail.com. Om alle gegevens ook voor ons goed bij elkaar te hebben 
willen wij u verzoeken - als u dat nog niet gedaan heeft - bij www.antroposana.nl  uw ge-
gevens in te vullen bij ‘mijn Antropsana’. U kunt dan zelf uw gegevens en lidmaatschap be-
heren. Wij ontvangen van Antroposana een up-to-date digitale ledenlijst met adres- en e-
mailgegevens. 

Op de Zomermarkt van  21 juni, waar regionale initiatieven, die zich laten inspireren door 
de antroposofie, zich presenteerden, hebben wij menig Keerkringlid mogen ontmoeten én 
ook nieuwe leden mogen inschrijven. De Zomermarkt was een groot succes, wat ons betreft 
voor herhaling vatbaar.  

Over de nieuwbouw vindt u deze keer meer informatie op bladzijde 3. 
N.b. in de Kunsthal te Rotterdam start op 13 september een overzicht van het veelom-

vattende oeuvre van Rudolf Steiner “Alchemie van het alledaagse”. 
 

Wij hopen u te ontmoeten op de ALV en wensen u een goede nazomer toe, 
 

Liesbeth Schouten, Henk Stots en Hilda Rijkmans  

Koop, secretaris  

Nieuws van 
“ De Keerkring ” 
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UITNODIGING 
 

Algemene Ledenvergadering  

woensdag 15 oktober 2014 om 20.00 uur   

Plaats: Prinsen Bolwerk 12, Haarlem.  

 

         AGENDA: 
 
 

  1.  Opening en vaststelling agenda 

  2.  Mededelingen 

  3.  Ingekomen stukken 

   4.  Notulen ALV 16 oktober 2013 

  5.  Jaarverslag 2013 

    Algemeen jaarverslag 

    Financieel jaarverslag 

    Begroting 2014 

    Verslag kascommissie 

  6.  Jaarverslag en financieel verslag van het Solidariteitsfonds 

  7.  Bestuurssamenstelling:   

    Henk Stots wil eind 2014 aftreden, dat betekent dat er té weinig     

    bestuursleden zijn om de Keerkring te laten voortbestaan….. 

    Het bestuur hoopt dat meerdere mensen zich kandidaat willen      

    stellen voor het bestuur, met name wordt er met spoed een pen- 

    ningmeester gezocht…… Gevolgen indien er geen kandidaten zijn…… 

  8.  Creatieve oplossingen gevraagd voor verlaging van de kosten en    

    een verhoging van de inkomsten 

  9.  Rondvraag 

 10. Sluiting vergadering 
 

De stukken voor de vergadering staan vanaf 1 oktober 2014 op de website 
www.dekeerkring.info of kunnen bij het secretariaat opgevraagd worden. De 
stukken worden per post of per e-mail toegezonden. U kunt de stukken ook 
opvragen om er kennis van te nemen, ook al gaat u niet naar de ALV. 
 

Namens De Keerkring 
Hilda Rijkmans, secretaris 

http://www.dekeerkring.info
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Voortgang nieuwbouw 
 
Alweer bijna twee jaar geleden deed zich 
de kans voor om aan het Prinsen Bolwerk 
een stuk grond te kopen waar een lang ge-
koesterde droom werkelijkheid zou kunnen 
worden: een nieuw Therapeuticum. Een 
gezondheidscentrum, klaar voor  de toe-
komst, waar aan de huidige eisen die aan 
(huisartsen)praktijken gesteld worden, vol-
daan is en waar tegelijkertijd de antroposofi-
sche zorg tot verdere bloei komt. Waar zorg 
geboden kan worden vanuit verschillende 
invalshoeken en waar ruimte is, letterlijk én 
figuurlijk, voor therapieën, o.a. die therapie-
ën die de antroposofische zorg zo kenmer-
ken zoals kunstzinnige therapie, euritmie-
therapie en ritmische massage. 
Waar de verpleegkundigen niet meer hoe-
ven te zoeken naar een spreekkamer of 
waar patiënten op steile trappen naar zolder 
gaan, maar een plek hebben waar iedereen 
kan komen. Waar ruimte is om huisartsen 
op te leiden. Waar de assistentes patiënten 
zó kunnen ontvangen dat er recht gedaan 
wordt aan de privacy en waar onderzoek 
niet langer in een keukentje maar in een 
behandelkamer plaats vindt.  
Kortom, een plek waar het fijn is om te wer-
ken en waar je je als patiënt beschermd en 
omhuld kunt voelen. 
Een plek waar mensen heen komen die op 
zoek zijn naar net iets meer dan alleen de 
materiële wereld. Een herkenbare plek ook, 
op een zichtbare locatie. Waar menselijke 
waardigheid en spiritualiteit een wezenlijk 
deel zijn van de dagelijkse realiteit. Waar de 
antroposofische vereniging haar winkel 
heeft, waar u laagdrempelig kennis kunt 
maken met de schat aan (prenten-)boeken, 
kaarten, knutselpakketten en gezellige heb-
bedingetjes en waar u desgewenst informa-
tie kunt krijgen over de vele (werk-)
gebieden van de antroposofie. Waar u aan 
de koffietafel  een boek kunt inkijken of ge-
woon een praatje maakt en iemand ont-
moet. Waar u naar een lezing of bijeen-
komst kunt gaan, georganiseerd door de 
vereniging of door de Keerkring. Of waar u 
een boek komt lenen uit de bibliotheek die 
zich nu nog aan het Floraplein bevindt. 
Een plek ook waar het bureau voor Ouder- 
en Kindzorg te vinden is, zodat u met uw 
net geboren kind in hetzelfde gebouw als 

waar u naar de huisarts gaat ook naar het 
consultatiebureau kunt gaan. Of, als u al 
daar kwam, misschien juist kennismaakt 
met de antroposofische huisartsen en the-
rapieën. 
Dié plek, waarin al deze activiteiten een 
onderkomen kunnen vinden, waar sprake 
kan zijn van kruisbestuiving en ontmoeting, 
die plek komt steeds dichterbij! 
Het bestuur van de stichting Antroposofisch 
Centrum Haarlem is in de laatste fase van 
onderhandeling met de gemeente over de 
aankoop van de grond. Er zijn vele redenen 
waarom de aankoop van de grond zo lang 
geduurd heeft, maar alles wijst erop dat de 
overdracht van de grond nog dit jaar zal 
plaatsvinden. Wij verheugen ons daar zeer 
op ! 
En dan.. dan begint het echte werk. Een 
architect zal de wensen van artsen en the-
rapeuten, van de gebruikers van het Antro-
posofisch Centrum, dat nu nog aan het Flo-
raplein is gevestigd en van het bureau voor 
Ouder– en Kindzorg omzetten in een bouw-
tekening. Dan zal een aannemer worden 
gezocht en moeten de benodigde vergun-
ningen van de gemeente komen, zodat ho-
pelijk op 1 september 2015 de eerste paal 
de grond in kan gaan. De opening van het 
nieuwe centrum kan dan in januari 2017 
een feit zijn! 
Kan er dan nu niets meer mis gaan? Zeker 
wel, een bouwproces is een ingewikkeld 
proces met nog veel onzekerheden en wie 
zich daar door laat weerhouden kan er 
maar beter niet aan beginnen. Wij gaan 
echter aan de slag met de verdere voorbe-
reidingen.  
Wilt u meeleven, het bouwproces volgen? 
Dat kan op de website:   
http://www.antroposofischcentrumhaarlem.info .  
U kunt zich daar (binnenkort) ook opgeven 
voor de nieuwsbrief. 
 

Het bestuur van de stichting  
Antroposofisch Centrum Haarlem. 
 

Christof Zwart, Drude van Houwelingen, 
Laurens Putter, Bob van der Ploeg en  

Anneke Kraakman  
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Aankondiging 

Ingezonden 

Reactie op het boekje  
"Ik herstelde van een bipolaire stoornis".  

 

Kan dit eigenlijk wel?  
Omdat mijn echtgenoot ook een bipolaire 
stoornis heeft, was ik uiteraard zeer 
nieuwsgierig hoe Henk van deze stoornis 
kon herstellen. Naar mijn weten is hier nog 
nooit iemand van genezen. 
In eenvoudige bewoordingen en vlot lezend 
laat Henk je kennis maken met wat een 
bipolaire stoornis globaal inhoudt. Dan ver-
telt hij over zijn ervaringen met de innerlijke 
oefeningen van het zesvoudige pad. Door 
deze oefeningen zeer gedisciplineerd toe te 
passen heeft hij zijn IK-kracht sterker weten 
te maken. Met behulp van deze IK-kracht 
kan Henk nu de zware ongemakken, die 
een bipolaire stoornis met zich meebrengt, 
aan. 
Henk, het getuigt van moed om dit autobio-
grafische verhaal aan ons te vertellen. 
Dank voor je vertrouwen.   

Anneke Stout 

In pakkende beelden en korte formulerin-
gen beschrijft Henk Schutte zijn bipolaire 
stoornis. 
Wat te denken van: bij een manie zit de we-
reld met je opgescheept en bij een depres-
sie zit je met jezelf opgescheept. Vervol-
gens wordt een aantal innerlijke oefeningen 
beschreven. Die oefeningen hielpen bij het 
herstel, zoals de terugblikoefening en het 

OUDER WORDEN …….EN DAN? 
 

In de Keerkringkrant van april 2014 heeft 
een eerste oproep gestaan voor het bijwo-
nen van een bijeenkomst over bovenstaand 
thema waarbij een artikel van Huib van den 
Doel als basis diende. 
Op voorstel van de  Besturen van de Antro-
posofische Vereniging en de Patiëntenver-
eniging de Keerkring werd op 16 mei j.l. 
deze bijeenkomst belegd over een project 
“samen bouwen en wonen”, waarbij door 
de ruim 20 aanwezigen met elkaar van ge-
dachten werd gewisseld over de mogelijk-
heid van het opzetten van een dergelijk ini-
tiatief in Haarlem of omgeving, hierbij on-
dersteund door een drietal medewerkers 
van de Lievegoed Zorggroep. 
Uit de discussie die werd gevoerd zijn di-
verse ideeën/vragen naar voren gekomen 
die door Sophieke Klaver (projectleider Sa-
men Wonen) zijn verzameld en die onder-
deel zullen zijn van de vervolgbijeenkomst 
op vrijdag 10 oktober 2014 om 20.15 uur 
op het Floraplein 27 te Haarlem. 
Heeft u belangstelling voor het bijwonen 
van deze tweede bijeenkomst (ook interes-
sant als u voor het eerst mee wil denken en 
praten), dan kunt u dat per e-mail doorge-
ven aan Sophieke Klaver: 
(sklaver@lievegoed.nl) of  06-23355665). 
 
Het artikel van Huib van den Doel is terug 
te lezen op onze website of op te vragen bij 
onder getekende.  

Henk S. Stots 
Zie penningmeester bestuur achterzijde  

zesvoudige pad van 
Rudolf Steiner. 
Het beschreven her-
stel kon plaatsvinden 
door de onvermijde-
lijke bipolaire stoor-
nis te omhelzen als 
een wispelturige 
'vrouw Bipolaria'. 
Niet het vermijden, 
maar juist het verbin-
den wierp zijn vruch-
ten af. 
 

Henk Schutte is geboren in Leiden (1960). 
In 1985 studeerde hij af als wijsgerig bio-
loog met een eerstegraads onderwijsbe-
voegdheid. Als biologie- en wiskundedo-
cent moest bij na een aantal jaren afhaken. 
Pas jaren later bleek hij een bipolaire stoor-
nis te hebben. Hij maakte een verschrikke-
lijke levenscrisis door met diverse opnames 
in psychiatrische ziekenhuizen. 
Rond zijn zevenendertigste jaar was er een 
omslag. Hij keerde zich toen bewust naar 
zijn problemen toe. Dat leverde meer zelf-
kennis op en ook steeds meer; kwaliteit 
van leven, ondanks het feit dat een bipolai-
re stoornis niet kan genezen. 

 

mailto:sklaver@lievegoed.nl
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Houtwerkplaats Borgstichting 
 

Beschermd werken voor mensen  
die een steuntje in de rug nodig hebben 

 
Mensen, die een extra steun in de rug nodig 
hebben, bieden we op de Borgstichting een be-
schermde werkplek. Er kan gewerkt worden in 
de zorgimkerij, de tuin en de houtwerkplaats. 
Vanuit onze ervaring weten wij dat er veel men-
sen in Haarlem en omgeving zijn die baat heb-
ben bij een beschermde werkmogelijkheid. 
Op de Borgstichting kunnen mensen kennisma-
ken met de mogelijkheden die ze in zich heb-
ben. We dragen bij aan het leefklimaat van de 
bijen, produceren bloemen en maken houten 
speelgoed, meubels en lijsten voor de verkoop.  
 
Wat ga je doen?  
 

Zorgimkerij 

 Het “bij-vriendelijk” beplanten en verzorgen 
van groen in en om Haarlem 

 Realiseren en beheren van drie of vier bijen-
stallen in Haarlem en omgeving, elk met on-
geveer vijftien bijenvolken 

 Maken en onderhouden van bijenkasten 
voor de eigen imkerij en voor imkers in Haar-
lem en omgeving 

 Maken en verkopen van imkerijproducten 
zoals bijenwaskaarsen en Propolis 

 Oogsten en sorteren, verpakken en verko-
pen van zaden van bijenplanten 

 Doen van onderzoek naar de juiste voor-
waarden voor bijen om in en rondom de stad 
te leven en naar hoe hun resistentie bevor-
derd kan worden 

 
Tuin 

 Verzorging van de tuin en het plantsoen 

 Kweken van groenten en snijbloemen 

 Verzamelen van zaden 

 Er worden composthopen gemaakt  
 
Houtwerkplaats 

 Je leert houtbewerkingstechnieken 

 Er worden producten gemaakt voor winkels, 
met name speelgoedwinkels 

Je bent meer dan je denkt 
 

De Borgstichting is onderdeel van de Lievegoed 
Zorggroep. We bieden antroposofische zorg. 
Wij zien de mens uitdrukkelijk als meer dan zijn 
probleem, als een groter geheel en we kijken 
naar de gezonde kanten, naar de talenten en 
mogelijkheden. We kijken 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 
met uitzicht op een nieuwe balans.  
 
Aanmelden en meer informatie 
 

Voor het beschermd werken bij de Borgstichting 
is een indicatie noodzakelijk. Deze kun je aan-
vragen via www.hetciz.nl. Je kunt je daarna 
aanmelden bij de Borgstichting. 
De kosten worden voor een groot deel betaald 
door de overheid. Een gedeelte betaal je zelf  
via een maandelijkse inkomensafhankelijke bij-
drage aan het CAK www.cak.nl  
www.lievegoed.nl /borgstichting  
Borgstichting 
Vuurtonstraat 1a 
2034 KL Haarlem 
Tel:023- 5310788  

Cor van der Linde 
Werkleider Houtwerkplaats Borgstichting 

  
www.lievegoed.nl 
Facebook: Lievegoed de borgstichting.  
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Nieuws over De Nieuwe Akker, zomer 2014 
 

Hoewel alweer maanden geleden, toch het 
vermelden waard: zowel op Moestuin Ley-
duin als op Stadstuinderij WTG heeft in de 
maanden januari en februari een groepje 
vrijwilligers de studie opgepakt: de B.D. 
Landbouwcursus van Rudolf Steiner. We 
proberen dat, wat in de winter werd bestu-
deerd, in de praktijk toe te passen, want we 
streven ernaar om de aarde en de groenten 
zo goed mogelijk te verzorgen. 
Het voorjaar begon vroeg dit jaar. 'De natuur 
is een maand vooruit' werd er gezegd. Ook 
op de twee tuinderijen van De Nieuwe Akker 
was dit te merken: half april werden er al 
raapsteeltjes geoogst en radijsjes, een week 
later ook lenteuitjes en spinazie. Een feest 
om iedereen weer te begroeten tussen het 
veelbelovende groen en de pas ingezaaide 
bedden. 
Na een paar natte weken is de zomer losge-
barsten! Het gevolg is dat er nu een over-
vloed aan groenten geoogst wordt: tuinbo-
nen, de eerste paarse koolrabi, venkel, di-
verse slasoorten, peultjes, snijbiet en natuur-
lijk aardbeien en veel verschillende kruiden. 
Er zijn nu dus TWEE tuinderijen volop in be-
drijf: Moestuin Leyduin, dat het derde sei-
zoen is ingegaan en de Stadstuinderij WTG 
bij het Ramplaankwartier, voor het tweede 
seizoen. Op deze tuinderijen samen wordt 
geteeld voor ruim 530 huishoudens. Iedere 
week komen de mensen en heel veel kin-
deren zelf hun groenten oogsten, wat iedere 
keer weer een hele belevenis is! 
 

Een groeiend aantal zorgvragers werkt op 
het land en rond de schuren. Er is inmiddels 
een begeleidingsteam geformeerd dat met 
veel enthousiasme aan het werk gaat met 
deze cliënten. Ze werken schouder aan 
schouder met de vrijwilligers tot ieders grote 
plezier.  
Het zijn niet alleen ouderen die via De Blin-
kert bij ons zijn gekomen, maar ook een 
aantal jonge mensen. De jongste deelnemer 
is net 16 en de oudste 83. Er is veel belang-

stelling van instellingen uit de omgeving die 
ons tuinwerk een mooie activiteit vinden. 
Wil je meer weten over de deze mogelijk-
heid van dagbesteding, kijk op onze websi-
te of bel met Wilma Overbeek (06-
10120825). Gewoon een ochtend komen 
mee-schoffelen kan altijd: er zijn iedere dag 
vrijwilligers aan het werk. Ook het juiste 
adres en de werktijden vind je op de websi-
te. 
 
Intussen is de kas aan de Kleverlaan voor 
de tuinders ontsloten. De kans op kasruim-
te midden in een woonwijk hebben we ons 
niet laten ontgaan: op 3 mei werd met een 
groep buurtbewoners begonnen met het 
verwijderen van de tegelvloer. Onder de 
tegels zit een dikke laag geel duinzand en 
daaronder komt de zwarte aarde tevoor-
schijn. Voor de groenteteelt moet er goede 
en schone teeltaarde aangebracht worden 
met compost en mest. Hier zullen op BD-
manier heerlijke kasgroenten geteeld wor-
den. Inmiddels zijn in een deel van de kas 
tomatenplantjes geplant. Er is een tuinder 
die zijn aandacht en begeleiding speciaal 
geeft aan de kasteelt en de vele vrijwilligers 
uit de buurt. Ook op deze plek zullen bij 
slecht weer zorgvragers gaan werken. 
We hopen dat u de BD-groententeelt en de 
unieke dagbesteding bij Haarlem wilt steu-
nen door mee te komen werken. 
 

Financieel steunen kan ook:  
Donatie op: NL75.TRIO.0390.3865.37 
ten name van stichting De Nieuwe Akker 
o.v.v. “donatie”. 
 

Lenneke Lennings, P.R.    
De Nieuwe Akker: 

http://www.denieuweakker.nl 
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LEDEN-, STUDIE- EN OVERIGE GROEPEN 
 
Elke dinsdagavond 20:15 uur  
Gelezen en besproken worden Wisselende 
voordrachten van R. Steiner (zie: website) 
Informatie: Arthur Westra, 023 5316717  
 

1
e  

en 3
e
  Woensdag van de maand 20:15 uur  

Gelezen en besproken wordt Wegen naar 
Christus (GA 131) 
Informatie: Chris van der Most, 023 5313049  
 

2
e
 en 4

e
 Woensdag van de mnd. 20:00 uur  

Gelezen en besproken wordt Metamorfosen 
van de Ziel (GA 58/59) 
Informatie: Jan Willem Piket, 023-5247356  
 

JONGERENGROEP 
Eenmaal in de drie weken bij een van de deel-
nemers thuis, meestal op vrijdagavond om 
19.30 uur.  
Informatie over studieonderwerpen, datum en 
locatie: Ellen Kortekaas, 06-29367799  
 
STUDIEGROEP 
Tweewekelijks donderdag 14:00. 
Gelezen en besproken wordt  
Inzicht in het Mysterie van Golgotha  (GA 175)  
Informatie: mw. J. Polman, 023 5849220 
 
 
CREATIEVE WERKPLAATS  
Woensdagmorgen 09:00 Inloopochtend voor 
iedereen die graag zelf een pop, kabouter, e.d. 
wil maken. Informatie:  
Irma Vonk, 023 5242062  
 

Woensdagmorgen 10:00 Kunstzinnig werken: 
nat in nat schilderen, houtskool- en pastelteke-
nen, boetseren. Informatie:  
Yvonne Juda, 023 4044608  

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 1 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  

JAAROPENING 
 

ZA. 20 sept 10.30 – 12.00 uur 
‘Geïnspireerd door de Antroposofie’. 
Erik de Keulenaar, Margareta Veenman en Sil-
via Pedrotti vertellen hoe ze in hun werkgebied 
geïnspireerd worden door de antroposofie. 
Een korte inleiding over het jaarthema door 
Liesbeth van Beek. 
Gelegenheid elkaar te spreken en ter afsluiting: 
een sprookje, verteld door Rita Veenman 
Vrijwillige bijdrage. 
 

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. 

 Hoe leer je de krachten kennen die achter 
deze verschijnselen werken? 

 Hoe leer je op een gezonde en geïnspireer-
de manier met deze ontwikkelingen om te 
gaan? 

LEZINGEN 
 

MA 6 okt  20:00 uur  Een Spirituele Visie op 
Geld door Harrie Salman (cultuurfilosoof, hoog-
leraar en auteur). Entree €10 
“Europa is de sleutel tot een humane wereldor-
de”. Harrie Salman vertelt over de grote krach-
ten, die werkzaam zijn in de wereld van het 
geld en hoe wij deze beter kunnen leren ken-
nen en hanteren. We leven in een globale sa-
menleving, die niet menselijk is. We hebben 
weinig bewustzijn van de werking van de over-
weldigende krachten, die op globaal niveau in 
het geld werkzaam zijn. Het is een grote uitda-
ging voor de mensheid om zich daar bewust 
van te worden en om deze nieuwe krachten te 
leren hanteren. 
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MA 17 nov  20:00 uur  De Moderne Techniek: 
Gevaar en Uitdaging door Kees Veenman  
(leraar natuurkunde). Entree €10 
‘Hoe behouden wij onze innerlijke vrijheid in de 
omgang met de moderne techniek?’ 
Kees Veenman neemt ons mee in de wereld 
van de elektriciteit en de fenomenen die daarin 
een rol spelen. De moderne techniek ontwikkelt 
zich steeds verder en doordringt met kracht ons 
hele bestaan. Hoe behouden wij onze innerlijke 
vrijheid tegen zoveel kracht? Dat is mogelijk 
door een even sterke geestelijke ontwikkeling te 
gaan, zodat er een nieuw evenwicht kan ont-
staan.  
 
 
 
 
 
 

 
 

VOORUITBLIK LEZINGEN voorjaar 2015 
 

MA 19 jan 20.00 uur Gezond in je Vel zitten: 
Hoe doe je dat in deze Tijd? door Christof Zwart 
 

MA  9 feb 20.00 uur Macht en Onmacht door 
Christine Gruwez 
 

MA  9 maart 20.00 uur  - nog niet bekend 
MA 20 april 20.00 uur Joseph Beuys door Gijs 
Frieling. 

SPECIALE BIJEENKOMSTEN 
 

ZA 8 nov 16:00 uur.  
Gedenkstonde voor de Gestorvenen   
(Vrijwillige bijdrage). 
“De poort van de geboorte en de poort van de 
dood”. Met een verhaal door Taletta Bierens, 
euritmie en muziek, en bijdragen over de verbin-
ding met de gestorvenen. 
Plaats: Borgstichting, Vuurtonstraat 1a, 
Haarlem 
 

ZA 13 dec 9:30 – 15:30 uur.  
De Twaalf Heilige Nachten door Roland van 
Vliet (filosoof en auteur) Deelname €40. 
“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. De 13 heilige nachten (24-12 tot 
6-1) geven een bijzondere gelegenheid tot zelf-
bezinning en geestelijke groei. Christus legt dan 
de kiemen voor onze innerlijke ontwikkeling en 
groei voor het komende jaar. Aan de hand van 
inleidingen en meditatiespreuken geeft Roland  
van Vliet een groots beeld van de menselijke 
ontwikkelingsweg naar geest, ziel en lichaam. 
Dit is een prachtige voorbereiding op de Kerst-
tijd. 

WORKSHOPS 
 

Info/opgeven (verplicht) via   
www.antroposofiehaarlem.nl of:  
Liesbeth van Beek  023 5322632 
 

Euritmie met Eva Ouwehand (euritmiste). 
VR 5, 12, 19, 26 sept. en 3, 10 en 17 okt.  
11.00 – 12.30 uur.  Deelname €70  
We gaan ons bewegen door de magische we-
reld van de Kalewala, een Fins volksepos. 
Wainemoinen, de toverzanger, raakt gewond 
door een bijlslag in zijn knie, een gemene streek 
van Hiisi, de slang. De wond kan alleen gene-
zen, als iemand het verhaal kan vertellen over 
de oorsprong van het ijzer. Wainemoinen kent 
de oorsprong en vertelt het verhaal! (De ijzerrune). 
 

Parcival en het Hogere Zelf door Drude van 
Houwelingen (docent). 
MA 15, 22 en 29 sept  20.00 – 21.45 uur. Deel-
name €30. 
De ontmoeting met het Hogere Zelf: de mens 
op de kruising. Met behulp van beelden uit het 
Parcival verhaal leren wij de kracht van ons ho-
gere zelf kennen. Wat komen we tegen op on-
ze weg naar de Graal? Het verhaal klinkt en 
wordt uitgewerkt in oefening en gesprek. 
 

 “Je Verhaal in Beeld” Workshop biografie-
werk door Sandra Maks en Suzanne Kruijs 
(beiden biografisch coach en zingevingsthera-
peut). 
DO 18, 25 sept. en 2, 9 okt. 19.30 – 22.00 uur  
Deelname €90 
‘We must be willing to get rid of the life we’ve 
planned so as to have the life that is waiting for 
us’ J. Campbell. 
In vier avonden breng je aan de hand van een 
vraag je eigen levensverhaal in beeld. Na een 
korte theoretische inleiding werken we met cre-
atieve werkvormen. Deelnemen aan deze cur-
sus betekent tijd voor jezelf en jouw levensver-
haal maken. Je blikt terug op gebeurtenissen 
waardoor je inzicht in thema’s en rode draden 
kunt krijgen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld 
‘verloren’ geraakte kwaliteiten worden (her)-
ontdekt of in een ander perspectief gezet wor-
den. Dat geeft betekenis in het heden en de 
mogelijkheid tot sturing naar de toekomst.  
Voor mensen die zichzelf vragen stellen en rich-
tingwijzers zoeken.  
Groepsgrootte min. 6, max.10 personen. 
  
Het Leven tussen Dood en Nieuwe Geboorte 
door Peter Kapenga (coach levensvragen en 
meditatie). 
MA 20 okt. 20 okt, 3 nov. en 1 dec.   
20.00 – 22.00 uur. Deelname €40 
Het leven tussen dood en nieuwe geboorte, de 
‘reis langs de sterren’.  

http://www.antroposofiehaarlem.nl/
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Wat beleeft de mens na de dood en voor de 
geboorte? Dit gaan we onderzoeken met inlei-
dingen, oefeningen en meditatie.  
De oude Egyptenaar had veel aandacht voor 
het leven na de dood. Hij bereidde zich goed 
voor op zijn ‘reis langs de sterren’. Wij dreigen 
deze kant van ons bestaan volledig te vergeten. 
Wat heeft dat voor consequenties? In deze 
workshop maakt u kennis met de wereld van de 
ziel en de wereld van de geest, bijna dood erva-
ringen en ervaringen, die de mens na de dood 
doormaakt.  
 

Parcival en het Hogere Zelf door Drude van 
Houwelingen (docent). 
MA 27 okt. 10 en 24 nov. 20.00 – 21.45 uur  
Deelname € 30 
Met behulp van beelden uit het Parcival verhaal 
leren wij de kracht van ons hogere zelf kennen. 
Wat is onze weg door het duistere rijk van 
Klingsor? Het verhaal klinkt en wordt uitgewerkt 
in oefening en gesprek. 
 

Hooggevoeligheid is een Mooie Kwaliteit 
door Marijke de Vries (HSP coach en kunstzin-
nig therapeut) en Peter Kapenga (coach levens-
vragen en meditatie). 
DO 30 okt. 6, 13, 20 en 27 nov.  20.00 – 21. 45 
uur.   Deelname € 125 
We kijken naar hooggevoeligheid aan de hand 
van de vier wezensdelen: fysiek lichaam, vitali-
teit, de ziel en het Ik. In gesprek en uitwisseling, 
korte meditaties en in kunstzinnige oefeningen 
werken we de thema’s van de vier wezensdelen 
uit. Nadruk ligt op het aanreiken van handvatten 
om je hooggevoeligheid beter te verzorgen. 
  
VOORUITBLIK  WORKSHOPS VOORJAAR 2015 
 

Karma, Kunst, Spraak (1,2 mei), Sprookjes, Eu-
ritmie en Vogels Waarnemen (25 april). 

Klank ontspanningsmeditatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pure ontspanning voor jezelf en een gevoel 

van welbehagen. 

Een klankontspanningsmeditatie laat vanuit de 
stilte de klanken van klankschalen en andere 
bijzondere instrumenten bij je binnenkomen. 
Deze instrumenten worden in de ruimte zacht 
bespeeld. Ver weg, dan weer dicht bij.  

In het moment wegdrijven op de resonans die je 
ervaart. De trillingen voelen die voor rust en 
ontspanning kunnen zorgen en die je opladen 
met nieuwe energie. 

De klankontspanningsmeditatie wordt in een 
kleine groep gegeven van ± 6 personen. Je ligt, 
gekleed, op een matrasje, eventueel met een 
deken over je heen. De muziektherapeut be-
speelt de instrumenten in de ruimte en om je 
heen. De klanksessie duurt ongeveer  1½ uur 
(bij aanvang een kopje thee) 
 

Waar en wanneer: 
 

Muziektherapie Heemstede,  

Cloosterweg 7 in Heemstede 
 

1 avond in de maand. 
Start: vrijdag 26 september om 20.00  
Kosten €15    
 

Opgave noodzakelijk ! 
yvonnetenbrink@tiscali.nl,  tel:023-5519667 
 

 
                  

Over de antroposofieagenda: 
  
Na aanleiding van het interview in de vorige Keerkring, hebben zich 2 mensen aan gemeld om de 
antroposofieagenda over te nemen. We informeren u in de volgende uitgave over de uitkomst daar-
van. Afgelopen mei is het adressengidsje geïnspireerd door antroposofie uitgekomen. Mocht u nog 
graag een exemplaar ontvangen, dan kunt er een ophalen bij het Therapeuticum of opvragen via 
Marijke de Vries, 023-527955 

 

Alle activiteiten vindt u op: www.antroposofieagenda.nl 

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

Gratis workshop op 18 september over 
Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit 
door Marijke de Vries. 
aanmelden: 023-5279555 of marijkede-
vries1@versatel.nl 
 

Zaterdag 4 oktober  
Workshop: Plantenverf maken & schil-
deren. Ontdek de lichtkracht van de plan-
tenverf door Marijke de Vries, kunstzinnig 
therapeut.  Door het prepareren van plan-
tendelen maak je je eigen plantenverf. Na 
het prepareren gaan we met de verf schil-
deren. Een bijzonder en kleurrijk resultaat! 
Schilderervaring is niet noodzakelijk.  
Tijd:  10:00 – 16.00 uur 
Locatie:  Floraplein 27 Haarlem 
   (centrum voor antroposofie).  
Kosten:  € 45,- incl. materialen 
 

Vrijdag 31 oktober  
Boekpresentatie: Hooggevoelig? Weer-
baarheid en intuïtie in de opvoeding en 
op school. Tevens lezing door Annejet 
Rümke met zang door Laila Holwerda. 
Feestelijke boekuitreiking aan Lisette Thooft, 
schrijfster van o.a. ‘De vrouw die ik was’ en 
‘Wie domme dingen doet wordt wijs’. Meer 
info bij www.hspcentrumzefir.nl  06 17481120 
Tijd:  20.00 uur  
Locatie: Slotkapel Karmelklooster,  
      Herenweg 269 
      Egmond aan den Hoef 
Kosten: € 20,-  
 

Zaterdag 1 november  
Themadag: Hooggevoelig? Hoe voed ik 
mijzelf innerlijk? 
Hooggevoeligheid of overprikkeldheid wordt 
door steeds meer mensen herkend. Over-
komt het je of kun je er wel mee leven? Op 
deze themadag zetten we een volgende 
stap: Door jezelf innerlijk te voeden kunnen 
je hooggevoelige kwaliteiten je leven ook 
verrijken.  
Een aantal experts zijn bijeengebracht om 
hierin handreikingen, bedding en innerlijke 
voeding aan te bieden. De dag begint met 
muziek en een verhaal. Daarna kun je in 
een kleine groep een workshop volgen over 
verschillende thema’s: ontspanning, leven 
vanuit ritme, meditatie, gesprek over waar 

je kracht aan kunt ontlenen, andere manie-
ren om met relaties om te gaan. De lunch 
wordt verzorgd door Vuur en Vlam. Ervaar 
hoe voeding liefdevol kan zijn. 
 

Inleiding door Annejet Rümke, arts en ge-
sprekstherapeut over ‘Hoe voed ik mijzelf 
innerlijk?’. Workshops met gesprek, o.a met 
Hans Lemmens • oefenen in inzichten over 
omgaan met relaties en prikkels  • muziek  •  
kunstzinnige activiteiten • meditatie en ont-
spanning. 
Locatie: Borgstichting, Haarlem   
Kosten: € 80,- inclusief liefdevolle lunch + 
boekje over ‘hooggevoelige kinderen’.  
Meer info bij www.hspcentrumzefir.nl  
   of telefoon: 06 17481120 
 

Cursus: 3 x in november en december 
Hooggevoelig? Weerbaarheid en intuïtie 
in de opvoeding en op school, door An-
nejet Rümke, arts, therapeut en Marijke de 
Vries, kunstzinnig therapeut. Handreikingen 
en oefeningen. Leer je hooggevoelige kind 
sterker in zichzelf te staan.  
Als ouder van een hooggevoelig kind moet 
je vaak balanceren op een smal koord. Hoe 
ondersteun je je kind zó dat het kan leven 
uit vertrouwen, zich veilig kan weten en te-
gelijkertijd de uitdagingen van het leven 
leert aan te gaan. Kun je het als ouder wel 
goed doen?  
 

Thema’s die aan de orde komen:  
 je bent goed zoals je bent  
 je eigen kracht gaan ervaren  
 overspoeld worden  
 omgaan met prestatiedruk  
 begrenzen   
 leven uit stilte  
 zorgen voor de ander en aandacht 

voor jezelf  
 innerlijke beelden die kracht en 

moed geven 
 

We werken met  een  kleine groep van 
maximaal 10 deelnemers.  
Tijd:       19.30 – 22.00 uur   
Locatie: Karmelklooster, Herenweg 269,   
            Egmond aan den Hoef.  
Kosten:  € 175,- info/opgave verplicht bij  
Info:       Marijke de Vries tel: 023-5279555        
            email: marijkedevries1@versatel.nl 
 

Marijke de Vries 
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Vertelschuur  
 

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

De voorstellingen zijn over het algemeen voor volwasse-
nen bedoeld, maar vaak ook geschikt voor kinderen v.a. 
12 jaar. 3x per jaar zijn er speciale kindervoorstellingen.  
 

Luisteren naar verhalen: je raakt een diepere 
laag van de werkelijkheid aan.  
Elke 2

e
 zondag van de maand (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,-  
 

Voorstellingen voor volwassenen  
 

Zondag 21 september 16.00-20.00 uur 
Benefietvoorstelling voor de Zonneschuur 
Anje Robertson, Mirjam Mare, Mia Verbeelen 
en Mieke Aalderink  
Tussendoor zijn er soep, sla en sap. 
Entree voor deze voorstelling € 20 
 

Zondag 5 oktober 16.00 uur 
“De 100-jarige die uit het raam klom” 
Naar de roman van Jonas Jonasson door E. Borrias. 
 

Zaterdag 11 oktober 20.00 uur 
“The ashlad and the mighty stoorworm” 
Schimmentheater door Wendy en Michael Dacre. 
 

Zondag 9 november 15.00 uur 
“Little whiskychild” 
Door muziekverteltheater “Blue dew” 
 

Zondag 14 december 15.00 uur 
“Kerstverhalen” 
Door Annemargriet Veldhorst en harpiste M. Forrest. 
 

Voorstellingen voor Kinderen  
 

Zondag 5 oktober 14.00 uur 
“De 100-jarige man die uit het raam klom” 7+ 
Naar de roman van Jonas Jonasson 
 

Zondag 19 oktober 15.00 uur 
“Kiekeboekrokodil” 3+ 
Schimmentheater  
Door poppentheater “Cassiopeia” 
 

Zie voor verdere informatie www.devertelschuur.nl 

Zonneschuur  
 

Herstel van levenskracht en levenszin. 
Voor mensen met chronische ziekte, vermoeid-
heid, 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 verhaal. 

Afgelopen oktober  is “de Zonneschuur”  van 
start gegaan. We waren benieuwd om te zien 
hoe het jaar zich ging ontwikkelen. 
Ik kan met plezier terugkijken. De 4 modules 
van elk 6 keer (10.00-14.00 uur) waren zeer 
gevarieerd en meerdere deelnemers(sters) heb-
ben daardoor gekozen om meer dan een te vol-
gen.  
De opbouw van de dag is goed bevallen: we 
beginnen met een gedicht dat een opening 
geeft voor gesprek. Vervolgens begint de kunst-
zinnige activiteit, namelijk schilderen, vilten, 
boetseren of met steen werken. Na een actieve 
maar rustige ochtend genieten we van een 
steeds verrassende broodmaaltijd met soep. 
Daarna zijn de activiteiten verschillend naar 
gelang de tijd van het jaar. Het accent ligt in het 
algemeen wel op het waarnemen vanuit ver-
schillende zintuigen. Tijdens de mei module 
bijv. heeft ieder een eigen plek in de tuin of in 
het bos gekozen, waar hij/zij iedere keer terug 
ging om met verschillende opdrachten de ver-
anderingen waar te nemen. Als het weer te bar 
en boos is, vertelt Taletta een sprookje. Tijdens 
de winterse viltmodule werd er o.l.v Liesbeth 
van Beek ”creatief dagboekschrijven” gegeven. 
Na enige schroom was iedereen verrast over 
wat er op het papier verscheen. 
De euritmie module is jammer genoeg uitgeval-
len, maar staat wel voor 2015 op het program-
ma. 
Het mooie vond ik, dat de verschillende elemen-
ten elkaar blijken te versterken: het gedicht, de 
kleuren of vormen vinden een echo in de waar-
nemingsoefeningen van de middag. 
De activiteiten vinden plaats in een gemoedelij-
ke rustige sfeer. 
Taletta  woont het hele jaar op deze mooie plek, 
maar een buitenstaander zoals ik kan beter 
voelen hoezeer deze omgeving een balsem 
voor de ziel is.  
Met aandacht in het nu leven is gezondmakend 
en tijdens zo’n dag word je daartoe steeds aan-
gesproken: in de kunstzinnige activiteit, in het 
proeven van de maaltijd, in het luisteren naar 
verhalen en in het bijzonder tijdens het waarne-
men van de natuur. 
 

Anna Robadey  

1
e
 module: schilderen 16 sept. t/m 28 okt. 

2
e
 module: vilten 4 nov.t/m 9 dec. 

Kosten voor een module € 360.  
Er is overleg mogelijk voor reductie. Bij sommi-
ge modules is vergoeding via de zorgverzeke-
raar mogelijk. 

Zie verder: www.dezonneschuur.nl  

http://www.dezonneschuur.nl
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 Onze patiëntenvereniging heeft een Solidari-
teitsfonds, opgericht om leden te steunen, die de 
kosten van antroposofische therapieën niet, of 
niet geheel, kunnen betalen. 
Met een relatief bescheiden bedrag per jaar, 
5 euro per persoon of 10 euro per gezin-, kon-
den de donateurs de afgelopen jaren dit fonds 
laten functioneren. De som van de inkomsten 
bedroeg ± 4000,- euro/jaar, die van de verstrek-
te vergoedingen 1500 á 2000,-/jaar. 
 

Sinds 2012 is deze situatie geheel omgeslagen. 
We zitten  nu op een vergoedingsbedrag van ± 
7500,- euro, terwijl de donaties teruggelopen zijn 
tot ± 3000,- euro. 
Oorzaken hiervan zijn ongetwijfeld het wegvallen 
van vergoedingen uit verzekeringspakketten en 
de algemene financiële crisissituatie. 
 

Gevolg is dat ons kapitaal snel kleiner wordt. Als 
de situatie blijft zoals hij nu is, is de kas medio 
2015 leeg. Er is dan nog een bedrag aan certifi-
caten als reserve, maar die reserve willen we zo 
laat mogelijk aanspreken. 
 

Voordat we ons genoodzaakt zien vergoedingen 
te verminderen, verzoeken wij de donateurs, die 
hun bijdrage over 2014 nog niet voldaan heb-
ben, dit alsnog te doen. Rekening NL69 TRIO 
0212100548 t.n.v. Solidariteitsfonds De Keer-
kring, Haarlem. Gaarne ook Uw naam vermel-
den. 
Een extra bijdrage is uiteraard bijzonder welkom. 
 

Ook vragen wij alle leden van De Keerkring, 
die nog geen donateur zijn, dit alsnog te wor-
den. Samen kunnen we solidair zijn. 
 

Als laatste hebben wij besloten met ingang van 
2015 de minimumbijdrage te verhogen tot 10 
euro per persoon en 20 euro per gezin. Beide 
bedragen per jaar. We doen dit met grote tegen-
zin omdat de contributie voor Antroposana dit 
jaar ook al aanzienlijk verhoogd is. Moeten op-
heffen van het Solidariteitsfonds is echter nog 
veel slechter. 
 

Roline van Pelser Berensberg  :voorzitter 
Maarten Gast:                           :secretaris 
Liesbeth Schouten:                 :penningmeester 

 

Nieuws van het therapeuticum  
 
Kwaliteitsverbetering chronische zorg  
De vier huisartsenpraktijken zijn bezig met een 
aantal projecten ter verbetering van de kwaliteit 
van zorg. Het is goed mogelijk dat u daarom 
een brief ontvangt met het verzoek om informa-
tie, of het verzoek om een afspraak te maken. 
We hopen op deze manier onze zorg aan pati-
ënten met chronische aandoeningen als astma, 
COPD, diabetes of hart- en vaatziekten te ver-
beteren.  We hopen van harte dat u deze vorm 
van (bemoei-) zorg kunt waarderen en dat u 
bereid bent om eventuele vragenlijsten in te vul-
len. 
 

GGZ en vragenlijsten 
Voor mensen die hulp nodig hebben van de 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is er per 1 
januari een heleboel veranderd. Eén van die 
veranderingen is, dat de behandeling gemoni-
tord moet worden. Dat betekent concreet dat u 
vóór en na de behandeling een vragenlijst moet 
invullen, omdat anders uw therapie niet vergoed 
kan worden. Sinds kort hebben we het proces 
daartoe vereenvoudigd: na verwijzing door de 
huisarts krijgt u thuis een mail met een link naar 
de vragenlijst. De vragenlijst kunt u vervolgens 
online invullen, waarna de resultaten aan de 
huisarts worden teruggekoppeld. Uw antwoor-
den krijgen alleen praktijkondersteuner – GGZ  
en uw huisarts te zien. Bent u onder behande-
ling van mevrouw Dekkers, de heer Kooij of me-
vrouw Janus, dan krijgen die ook de uitslag. Wilt 
u principieel niet meedoen, dan kunt u bij de 
behandelaar een verklaring ondertekenen. Bij 
controle door de verzekeraar kan de behan-
delaar daarmee aantonen dat u de vragenlijst 
niet wilde invullen. Dat heeft voor u noch voor 
de therapeut financiële consequenties.  
 

CVA of beroerte ? 
In het verleden was er voor de acute behande-
ling van een CVA of TIA geen behandeling. Dat 
is nu anders! Wanneer u tekenen heeft van een 
herseninfarct bel dan 112. U wordt dan met 
spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze 
zullen proberen de bloedprop die verantwoorde-
lijk is voor de beroerte ‘op te lossen’ zodat de 
schade aan het hersenweefsel zo beperkt mo-
gelijk kan blijven. U herkent een beroerte aan de 
volgende symptomen: FAST. Dit staat voor 
Face (scheve mondhoek), Arm (slappe arm of 
been), Speech (moeite met praten) en Time 
(tijd: hoe sneller hoe beter).  
Zie voor meer informatie 
 www.hersenstichting.nl  

SOLIDARITEIT     

http://www.hersenstichting.nl
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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       

De praktijk is  niet bereikbaar op dinsdagmiddag 
vanaf 12 uur. 

 

  

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

 Op werkdagen zijn onze assistentes telefo-
nisch bereikbaar van 8 tot 9 uur, 10.30 tot 
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 

 Indien u ons voor een spoedgeval tussen 8-
17 uur niet kunt bereiken, kunt u de dokters-
dienst bellen:                               0900-1515 

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

 

 
 

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 eer-
ste hulp bereikbaar! Dit kan de ziektekosten-
verzekering veel kosten besparen. 

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 Margriet Brouwer 
     Mw Didi Arons 
   
 Op werkdagen kunt u ons bereiken van 8 tot 

17 uur, maar niet altijd krijgt u de assistente:  

 Als u uw huisarts telefonisch wilt spreken, 
kunt u zich via het keuzemenu van de 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. 

 Alle andere telefoontjes (maken van afspra-
ken, opvragen van uitslagen etc.) 's morgens 
van 8.00 tot 9.00 uur, van 10.30 tot 11.30 uur 
en van 14.00-16.00 uur via de assistente. 

 Voor bloeddruk meten, urineonderzoek, 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! 

 

Bereikbaarheid bij afwezigheid: 

 Bereikbaarheid bij afwezigheid: bel altijd 
eerst het telefoonnummer van uw huisarts en 
beluister het bericht helemaal tot het eind. 
Tijdens vakantie van uw huisarts krijgt u via 
de doktersdienst (tel 0900-1515) een waarne-
mend huisarts aangewezen. 

 In het weekend en door de week na 17.00 
uur belt u voor spoedgevallen naar de Huis-
artsenpost.                   023-5453200 

 
Laatst bijgewerkt: september 2014 
  
 

www.therapeuticumhaarlempraktijkinfo.nl 
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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 10 november a.s. 

 

Attentie:  Algemene Ledenvergadering  
 

woensdag 15 oktober 2014 om 20.00 uur   
Plaats: Prinsen Bolwerk 12,  

Haarlem.  

Prikbord 

Solidariteitsfonds Keerkring  
Bankrekeningnummer van Triodos:  

NL69 TRIO 0212 1005 48 

Het Bestuur: 
 

Voorzitter: vacant  
 

Hilda Rijkmans   (secretaris) 
Nieuwe Gracht 2 huisje 10 
2011 NE Haarlem 
Tel. 023-5518640 
E-mail: secr.keerkring@gmail.com 
 
Henk Stots (penningmeester) 
Oude Spaarneweg 34  
2142 EA Cruquius 
Tel: 023-5293242 
E-mail: hsstots@ziggo.nl 
 
Liesbeth Schouten    (Algemeen ledenbestand     
Vrouwestraat 9               en solidariteitsfonds) 
2011 JV Haarlem 
Tel: 023-5319358 
E-mail: elisabeths@planet.nl 
 
Website: www.dekeerkring.info 

Benefietvoorstelling  ten behoeve van de Zonneschuur. 
op 21 september zie pag. 11 

Bijdragen aan de toegankelijkheid  
van de antroposofische gezondheidszorg? 

Ja dat kan óók in de functie van  
penningmeester binnen ons bestuur. 

Eens per 6 weken een vergadering en  
verder het op orde houden  

van de financiën. 
*************** 


