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De Keerkring bestaat 40 jaar - feestelijke ledenvergadering woensdag 20 april nieuwe

site keerkring.antroposana.nl - huisarts

Joost Laceulle

draagt praktijk over -

voorstellen huisarts José Peters - lezing huisarts Marion van Bree donderdag 19 mei deze krant bevat de acceptgiro voor uw jaarbijdrage 2016 aan het Solidariteitsfonds

Antroposofische therapieën/zorg vanuit het therapeuticum
tel. 085 – 2010138
Fysiotherapie
Mw. M. Henker
Mw. H.M. van Liemt
Mw. A.M. Miedema
Mw. A. Vloon
Dhr. M. Eijsberg

Vuurtonstraat 1
Vuurtonstraat 1
Vuurtonstraat 1
Praktijk Prinsen Bolwerk 12
Praktijk Prinsen Bolwerk 12

023-5762032
023-5762032
023-5762032
023-5313121
023-5313121

Euritmie
Mw. A. Kraakman

Praktijk Prinsen Bolwerk 12

015-2567002

Praktijk Prinsen Bolwerk 12

06-22183871
023-5283529 (17.30 - 18.30 uur)

Praktijk Prinsen Bolwerk 12

071-5226703

Kunstzinnige therapie
Mw. S. Pedrotti
Mw. P. van Steijn
Voedings- / dieettherapie
Mw. M. Vlasveld

Eerstelijns psychologen
Mw. H. Dekkers-Appel
Praktijk Prinsen Bolwerk 12
voor berichten:
voor aanmeldingen uitsluitend op dinsdagen
Hr. R. Kooy
Praktijk Prinsen Bolwerk 12
voor aanmeldingen: op di en wo
Mw. S. Janus
Verpleegkundige zorg / POH
Mw. L. van Santen (somatisch)
Mw. A. Prins (somatisch)
Mw. L. Vink (ouderen)
Mw. T. Nijenhuis (GGZ)
Mw. M. Becht (GGZ)

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

030-2291110 (beantwoorder)
06-51991034 (13.00 - 14.00 uur)
030-2316791 (8.15 - 8.45 uur)
06-42808524

06-41721088
06-41008659
06-53663478
06-41721536
06-18547620 (ma. / do. middag)

Overige Antroposofische therapieën / zorg in Haarlem
Antroposofische speltherapie
‘t Wisselhuis
Heemsteedse Dreef 141
Biografisch consulent
Mw. H. Drupsteen
Marnixstraat 90 zw.
Biografisch-kunstzinnige begeleiding
Mw. T. Bierens de Haan
Krullenlaan 3
Therapeutische werkgemeenschap
Borgstichting
Vuurtonstraat 1a
Bureau ouder- en kindzorg
(0-4 jaar)
Lorentzplein 30
Schildertherapie
Mw. A. Robadey
J. Haringstraat 3
Kunstzinnige therapie
Mw. S. Confino
Voorduinstraat 33
Mw. M. de Vries
Sparenbergstr. 50
Werk- / levensvragen
Mw. L. Pultrum
Heemsteedse Dreef 141
Tandarts
Praktijk Guldenmond
Vrijburglaan 44

Heemstede

023-5450373

Haarlem

023-5262941

Bloemendaal

023-5257855

Haarlem

023-5310788

Haarlem

023-5517848

Haarlem

06-11134037

Haarlem
Haarlem

06-28247682
023-5279555

Heemstede

023-5450373

Overveen

www.guldenmond.nl

NIEUWS VAN DE KEERKRING
Een nieuwe lente – een nieuw geluid!
De Keerkring heeft een nieuwe website:
keerkring.antroposana.nl. LET OP: zonder www!
De website is nog niet geheel ingericht, toch kunt u
er al veel informatie vinden. Heeft u vragen of
opmerkingen, dan horen wij die graag!
In december 2015 hebben we onze eerste digitale
nieuwsbrief verstuurd. Als u deze wilt ontvangen,
kunt u zich aanmelden bij Hilda.
Ander nieuws is dat de Keerkring dit jaar 40 jaar
bestaat, de vereniging is 27 april 1976 opgericht.
Het huidige Solidariteitsfonds was destijds integraal
onderdeel van én één van de belangrijkste redenen
om de Keerkring op te richten. Toen de Keerkring
in 2005 zich aansloot bij de landelijke vereniging
Antroposana, maar wel een eigen rechtspersoon
bleef, is het Solidariteitsfonds opgericht.
In deze Keerkringkrant vindt u een losse
acceptgirokaart
voor
donatie
aan
het
Solidariteitsfonds, zie ook op bladzijde .. het
bericht van de secretaris van het Solidariteitsfonds.
Antroposana
maakt
zich
hard
voor
de
verkrijgbaarheid van antroposofische medicatie,
erg belangrijk, omdat medicatie die in Nederland
niet
geregistreerd
staat,
in
feite
niet
voorgeschreven mag worden. Hoe meer leden
Antroposana heeft, des te sterker staan wij t.o.v.
overheid en zorgverzekeringen. Een voordeel van
lidmaatschap van de Keerkring is ook het
Solidariteitsfonds.
Het huidige bestuur is zeer gemotiveerd om deze
bovengenoemde punten te ondersteunen, maar
Liesbeth Schouten en Henk Stots zetten zich nu
ruim elf jaar in voor De Keerkring en willen heel
graag hun functie overdragen (daarnaast is volgens
de statuten de maximale termijn 9 jaar).
Liesbeth zit in het bestuur van De Keerkring als
contactpersoon naar het Solidariteitsfonds én is
penningmeester van het Solidariteitsfonds. De
functie kan ook in tweeën worden gesplitst: één
persoon neemt plaats in het bestuur van De
Keerkring én in het Solidariteitsfonds, en een
andere persoon wordt penningmeester van het
Solidariteitsfonds.
Het is erg fijn dat Henk Stots tijdelijk het
penningmeesterschap heeft voortgezet, maar daar
komt nu ook een eind aan. En niet onbelangrijk: we
hebben al twee jaar geen voorzitter! De taak van
voorzitter wordt nu opgevangen door een collegiaal
bestuur en dat gaat prima. Maar het bestuur van
De Keerkring en het Solidariteitsfonds kunnen
allebei echt niet zonder penningmeester!
Dus we zoeken dringend penningmeesters!

Wil je meer informatie of draag je de
antroposofische gezondheidszorg in Haarlem een
warm hart toe? Neem dan contact op met één van
de bestuursleden.
Voor de leden is er woensdag 20 april een
interessante bijeenkomst, zie blz 11 en de
achterkant van de krant.
Een mooie Paastijd toegewenst en een hartelijke
groet van Liesbeth Schouten, Lusanne Hogeweg,
Henk Stots en Hilda Rijkmans.

Het bestuur van De Keerkring zoekt
versterking!
De Keerkring zoekt een nieuw enthousiast
bestuurslid, in de functie van penningmeester.
Taken:
• eenmaal per 6 weken vergadering
• facturen betalen
• opmaken begroting en jaarrekening
Ben je betrokken en heb je tijd? Neem dan
contact op met één van de bestuursleden. We
zullen je met open armen verwelkomen!

Penningmeester gezocht voor het
Solidariteitsfonds!
Het Solidariteitsfonds heeft een belangrijke
taak in de Haarlemse Antroposofische
gezondheidszorg. Hiervoor is versterking nodig!
Meld je bij Liesbeth Schouten, zij kan je meer
informatie geven.
Taken en tijdsinvestering:
• vier keer per jaar vergadering
Solidariteitsfonds
• in april, mei en juni twee volledige dagdelen
per maand en
• daarna afhankelijk van de aanvragen
• het opmaken van de jaarrekening

Wil je graag bijdragen aan de
antroposofische gezondheidszorg in
Haarlem? Meld je aan!

LEZING / GESPREKSAVOND
Thema: de zoektocht naar een verhouding tot
het lijden
Huisarts Marion van Bree zal een inleiding houden
over de zoektocht naar een verhouding tot het
lijden. Elk van ons kent het lijden, bijna niets
kenmerkt het mensenleven meer dan dit gegeven.
Elk van ons zoekt er meer of minder bewust een
verhouding toe.
Op deze avond wil zij een inleiding hierover
houden, met algemene gedachten en ook inhouden
vanuit de antroposofie. Afhankelijk van het aantal
deelnemers, kunnen we daarna van gedachten
wisselen hierover.
Datum: donderdag 19 mei van 20.00 tot uiterlijk
22.00 uur
Locatie: Prinsen Bolwerk 12 in Haarlem
Kosten:
5
euro
voor
leden
van
de
Keerkring/Antroposana en 7,50 euro voor nietleden.
Aanmelden verplicht bij Hilda Rijkmans op
keerkring@antroposana.nl of 023-5518640.

JAARVERSLAG 2016 KEERKRING
Algemeen
Terugkijkend op 2015 zijn er een aantal zaken te
benoemen die aandacht vroegen zoals de
samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur.
Bestuur
Ook in 2015 moesten we het zonder voorzitter
stellen. Ondanks herhaalde oproepen is er helaas
in 2015 geen opvolger gekomen. Ook onze
penningmeester Henk Stots liet weten dat hij eind
2014 af wilde treden als penningmeester. In 2015
zou Henk Stots het penningmeesterschap aan
Lusanne Hogeweg overdragen en zou Henk deel
blijven uitmaken van het bestuur.
Aangezien
Lusanne (wegens het opzetten van haar eigen
bedrijf) het houdt bij de functies bestuurslid en
redactie, is Henk tijdelijk aangebleven als
penningmeester. Liesbeth Schouten is de statutair
voorgeschreven afgevaardigde van de Keerkring in
het bestuur van de Stichting voor het
Solidariteitsfonds én zij is penningmeester voor het
Solidariteitsfonds. Het Solidariteitsfonds heeft een
eigen jaarverslag. Hilda Rijkmans verzorgt het
secretariaat. De taak van de voorzitter is nu
opgevangen door een collegiaal bestuur.
Wij zoeken nog steeds node een penningmeester
voor De Keerkring én een penningmeester voor het
Solidariteitsfonds (deze laatste al dan niet
gecombineerd met afvaardiging naar bestuur
Keerkring).

De ledenraadvergadering van Antroposana werd
door bestuursleden bijgewoond. Op deze
bijeenkomsten werd er ook ruim tijd gemaakt voor
uitwisseling tussen de verschillende afdelingen, om
elkaar te inspireren. Ook informeerde het bestuur
van Antroposana de afdelingen over landelijke
onderwerpen zoals de ziektekostenverzekering en
werd o.a. de begroting besproken. Daarnaast werd
er een werkgroep opgericht die een betere
uitwisseling tussen de afdelingen beoogt voor het
organiseren van lezingen en workshops.
De Keerkringkrant
De Keerkringkrant kwam onder redactie van Trudy
Veeken afgelopen jaar nog één keer uit in maart.
De tweede Keerkringkrant in 2015 kwam in
september uit met nieuwe redactie gevormd door
Lusanne Hogeweg en Hilda Rijkmans. Gelukkig
blijft Eveline Batenburg de correctie verzorgen. De
krant werd gedrukt en verzonden door Vorm op
Maat, leden werden verzocht of zij -uit
kostenbesparing én milieuoverwegingen- de krant
voortaan digitaal wilden ontvangen. In december
verscheen via Mailchimp de eerste digitale
nieuwsbrief van De Keerkring.
De Patiëntenbibliotheek
Er werd goed gebruik gemaakt van de bibliotheek
op de zolder van het therapeuticum aan het
Bolwerk. Tevens werden er weer nieuwe boeken
aangeschaft. Met dank aan Maartje Zwart voor het
beheren van de bibliotheek.
Overleg met de Werkgemeenschap van het
Therapeuticum
Twee keer heeft er overleg plaatsgevonden met de
hele Werkgemeenschap. In verband met de drukke
voorbereidingen voor het Antroposofisch Centrum
Haarlem is er besloten dat de Keerkring overleg zal
hebben
met
een
afvaardiging
van
de
Werkgemeenschap, dit overleg heeft één keer
plaatsgevonden. Verder heeft de Keerkring de
presentatie bijgewoond van het voorlopig ontwerp
van het Antroposofisch Centrum Haarlem door de
architect en een avond van de grondsteengroep.
Daarnaast is het bestuur van de Keerkring
uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd met de
Werkgemeenschap op de avond van de
Kerstviering.
Website
De website is bijgehouden, de Keerkringkrant en
activiteiten werden op de website geplaatst. In
2015 is De Keerkring gestart met het vullen van
een
nieuwe
website
(vormgegeven
door
Antroposana).
Activiteiten
In april werd een Algemene Ledenvergadering plus
uitwisseling met leden belegd en in september een
lezing met proeverij gegeven door diëtisten
verbonden aan Therapeuticum.
Hilda Rijkmans

HUISARTS JOOST LACEULLE DRAAGT
ZIJN PRAKTIJK OVER AAN HUISARTS
JOSÉ PETERS
Joost Laceulle zal afscheid nemen van zijn
huisartspraktijk en draagt per 1 april zijn praktijk
over aan José Peters. Wij zijn heel blij dat Joost in
José Peters een goede opvolger heeft gevonden
voor zijn praktijk. We zijn ook dankbaar voor de
vele, vele jaren dat Joost Laceulle voor velen een
zeer toegewijde antroposofisch huisarts is geweest.
Voor De Keerkring heeft hij diverse lezingen en
muziekavonden verzorgd. Overigens zal Joost
regelmatig nog een dag in de praktijk blijven
werken.

JOSÉ PETERS, HUISARTS, STELT ZICH
VOOR

Belangrijke kernwaarden vind ik duidelijkheid en
betrokkenheid. Het is nu tijd om mij verder te
ontwikkelen en me te laten inspireren. De
antroposofische leerweg blijkt mij te passen als een
warme jas. De post doctorale antroposofische
huisartsopleiding ervaar ik als een welkome
aanvulling op mijn mogelijkheden, om u als dokter
van dienst te kunnen zijn en mezelf te ontplooien.
Een laagdrempelig toegankelijke huisartspraktijk,
waar patiënten zich op hun gemak voelen.
Teamgeest en sfeer vind ik belangrijk in het
samenwerkingsverband.
Bovendien denk ik dat samenwerking tussen
huisartsen en therapeuten een belangrijke
ontwikkeling is, daarom vind ik de plannen om in de
toekomst een Therapeuticum te formeren op het
Prinsen Bolwerk een gunstige ontwikkeling, zodat
er gemakkelijker kan worden samengewerkt, wat
de zorg voor patiënten zal verbeteren.
Tenslotte wil ik u vertellen dat ik samen met mijn
man en vier kinderen in Amsterdam woon en houd
van yoga, hardlopen, zwemmen, tuinieren en
schilderen.
Ik ben nieuwsgierig van aard en kijk uit naar
nieuwe ontmoetingen met u.
Hartelijke groeten,
José Peters

SONJA EN ARNE TULNER TANDARTSEN STELLEN ZICH VOOR
Graag stellen wij ons op deze plaats voor. Wij
hebben een op de antroposofie geïnspireerde
tandartspraktijk in Overveen.

Geachte mensen,
Ik vind het bijzonder dat ik de kans krijg om de
verantwoordelijkheid voor de praktijk van Joost
Laceulle te krijgen per 1 april 2016. Ik heb bijna tien
jaar ervaring opgedaan als waarnemend huisarts in
verschillende
praktijken
en
op
diverse
huisartsenposten. Daarnaast ben ik als huisarts
bestuurlijk actief.
Zorgvuldigheid, dat is wat ik zelf ambieer met
betrekking tot omgang met mensen. Luisteren en
kijken, ervaren en beschouwen, zo ga ik idealiter
met anderen en met mezelf om. Maar ook
begrenzen en hierdoor veiligheid en helderheid
creëren. Mensen laten voelen dat ze gezien en
gehoord worden.

Wij leerden elkaar kennen toen Arne net als
tandarts was afgestudeerd en Sonja in het derde
studiejaar zat. In 2011 trouwden we en al langere
tijd bestond de wens om samen praktijk te voeren.
Omdat antroposofie een steeds grotere rol speelt in
ons leven, met name na de geboorte van ons
eerste kind, lag een door de antroposofie
geïnspireerde praktijk voor de hand. Arne volgde
diverse tandheelkundige cursussen van het
Gesellschaft
Anthroposophischer
Ärzte
in
Deutschland.
Voor veel mensen is een bezoek aan de tandarts
iets waar ze tegen op zien. Ons streven is de
behandeling zo aangenaam mogelijk te laten
verlopen. Daarbij zijn wij kritisch in onze
materiaalkeuze. De komende jaren gaan veel
tandartsen met pensioen en zullen de grotere
ketens toenemen. Wij vinden een kleinschalige
praktijk met persoonlijk contact prettiger werken en
denken dat daar ook behoefte aan blijft.
Wilt u zich aanmelden? Dat kan via de website:
www.guldenmond.nl.

CENTRUM VOOR ANTROPOSOFIE
FLORAPLEIN 27 HAARLEM

WORKSHOPS – voor alle workshops is opgave
verplicht: www.antroposofiehaarlem.nl of 023
5322632 (Liesbeth van Beek)
Bijeenkomsten Floraplein 27, Haarlem, tenzij
anders vermeld.
Openingstijden (winkel en de bibliotheek)
14:00 – 16:30 uur
10:00 – 12:30 uur
14:00 – 16:30 uur
10:00 – 12:30 uur
14:00 – 16:30 uur

Gesloten:
25 t/m 28 maart, 27 april, 5 mei, 16 en 17 mei.

Dit thema wordt voortgezet in het Lente
programma. Hoe bepaal je – in deze verwarrende
tijd – je eigen koers, hoe kom je toe aan het
verzorgen van je verdere ontwikkeling en hoe wil je
staan tegenover de gebeurtenissen in de wereld
om ons heen?
Wellicht biedt het Lenteprogramma inspirerende
antwoorden op al deze vragen.
LEZING

20.00 uur – 21.45 uur

door

Al vele jaren werken we vanuit de Vertelschuur in
Bloemendaal
aan
het
karakteriseren
van
duinvogels aan de hand van hun zang, hun
bewegingen, de plekken in het landschap waar ze
zich bevinden. Daarbij is gebleken, dat er behoefte
bestaat aan een cursus die om te beginnen eerst
eens ingaat op de meer algemene vogels van
tuinen en parken. Dat gaan we doen! Merel,
zanglijster, heggenmus, roodborst, winterkoning,
groenling, vink... De bedoeling van deze cursus is
dat je ze, al fietsend door de stad, kunt herkennen.
Daarbij blijft het wel onze insteek om niet alleen
maar “technisch” te luisteren, maar steeds de
kwaliteiten van de vogel en zijn zang voorop te
stellen.
Wolter Bos is bioloog

DO. 7, 14, 21 en 28 april 20.00 – 21.45 uur

DE BLIK NAAR BINNEN,
DE BLIK NAAR BUITEN

MA. 21 maart

BEGINNERS

DE TEMPERAMENTEN IN DE KUNST door Arja
van der Vossen

VOORTZETTING LENTEPROGRAMMA

LIJDEN, DOOD EN OPSTANDING:
MEDITATIE door Christine Gruwez

VOOR

ZA. 19 maart (locatie: Floraplein 27, Haarlem) en
ZA. 2 april (locatie: Vertelschuur, Krullenlaan 3,
Bloemendaal)
10.00 – 12.00 uur
€12,50 voor
beide bijeenkomsten.

Centrum voor Antroposofie – Floraplein 27,
Haarlem - www.antroposofiehaarlem.nl

MA
DI
WO
DO
VR

VOGELGELUIDEN
Wolter Bos

EEN

€10

Onder het veelvoud van menselijke ervaringen is er
één enkele die niet beeld kan zijn van een hogere
werkelijkheid. Dat is het sterven. De dood, aldus
Rudolf Steiner, kan enkel op aarde worden gekend.
In de geestelijke wereld is er geen mogelijkheid om
deze ervaring door te maken. Dit te overdenken
voert ons naar de diepte van het mysterie van
Golgotha, waar de dood in het drieluik lijdensterven-opstanding, de centrale plaats inneemt. De
vraag naar de zin van het lijden en naar de
betekenis van de opstanding kan niet worden
benaderd zonder ook de dood, als de ervaring van
het uniek menselijke als dusdanig, erbij te
betrekken.
Christine Gruwez is filosoof en auteur.

€60

In deze workshop gaan we ons bezig houden met
de
vier
temperamenten:
het
cholerische,
sanguinische, flegmatische en melancholische
temperament. Eerst worden de temperamenten
kort besproken en vervolgens zal iedere
bijeenkomst een temperament uitgebreid aanbod
komen. Aan de hand van kunstafbeeldingen gaan
we oefenen in het waarnemen van de uiting van
het temperament in het kunstwerk. Daarna worden
een aantal beeldelementen besproken zodat we
deze als kijkrichting kunnen gebruiken.
Daarnaast zullen we onze waarneming verdiepen
door zelf aan de hand van een gerichte opdracht bij
het thema ”de temperamenten “ te schilderen.
Arja van der Vossen is kunstzinnig/sociaal
therapeut.
HOE GEEF IK MIJN STEM KRACHT EN KLANK
door Agnes Zehnter
VR. 15 april 19.30 – 21.30 uur en ZA. 16 april
9.30 – 16.00 uur €75
Lokatie: Borgstichting, Vuurtonstraat 1a, Haarlem
Elke stem kan klankvoller en krachtiger worden.
Hoe laat ik mijn stem klinken in de ruimte? Hoe
voorkom ik, dat ik hees word, b.v. als ik voorlees?
Hoe ontdek ik het persoonlijke in mijn stem?
Hieraan zal geoefend worden a.d.h.v. literaire
teksten. Voorkennis is niet nodig. De workshop is in
het Duits - vertaling mogelijk.
Agnes Zehnter is spraakvormer.

VOGELS VAN
Wolter Bos

HET

DUINLANDSCHAP

door

ZA. 23 april 10.00 – 16.00 uur €15
Locatie: Vertelschuur, Krullenlaan 3, Bloemendaal
We hebben al vele keren vanuit de Vertelschuur in
Bloemendaal gewerkt aan het karakteriseren van
vogels van het duinlandschap. Door zang,
bewegingen, specifieke plekjes laat een vogelsoort
zien wie hij is en welke kwaliteit hij in de natuur
binnenbrengt. Dat doen we ook op deze vogeldag,
met speciale aandacht voor nachtegaal, grasmus,
boompieper, gekraagde roodstaart, kneu. We gaan
onderzoeken of deze soorten elkaar onderling als
het ware kunnen ‘belichten’. Wat valt op als je
vanuit de nachtegaal naar de roodstaart kijkt en
luistert?
Gaat de boompieper anders spreken als je naar
hem luistert vanuit zang en verschijning van de
grasmus? Deze aanpak is een experiment. Het is
een stapje op de weg om de vogelsoorten van het
duin als één geheel, als een soort omvattend
duinorganisme, te benaderen.
Wolter Bos is bioloog
SPECIALE BIJEENKOMST – opgave zeer
wenselijk: www.antroposofiehaarlem.nl of 023
5322632 (Liesbeth van Beek)
DE “IMME” IN DE SINT JAN’S TIJD
VR. 24 juni 17.15 – 20.00 uur Vrijwillige bijdrage
De “Imme”, het bijenvolk, is te beschouwen als één
organisme, één wezen. Dat wezen heeft in zijn
ontwikkeling door het jaar een heel sterke relatie tot
de zonnekrachten.
We zullen ontdekken welk “geheim” in de Sint
Jan’s tijd zich in de “Imme” openbaart. We gaan het
feest van Sint Jan vieren met o.a. een voordracht
over de bovenstaand thema door Ferry
Schutzelaars. Half mei staan programma en locatie
op de website.
LEDEN, STUDIEGROEPEN en DE CREATIEVE
WERKPLAATS: zie www.antroposofiehaarlem.nl

NIEUWS OVER HET WINKELTJE AAN
HET FLORAPLEIN
In het Antroposofisch Centrum in Haarlem zijn al
meer dan 40 jaar een gezellig overvol winkeltje en
de bibliotheek van de Antroposofische vereniging
Haarlem gevestigd.
Nu de nieuwbouwplannen van het Antroposofisch
Centrum op het Bolwerk in Haarlem vaste vormen
gaan aannemen is er besloten om per 1 juli 2016
de winkel en de bibliotheek te sluiten.

Al die jaren hebben veel vrijwilligers zich met hart
en ziel ingezet om de winkel te bemannen en te
verzorgen.
Een kleine groep mensen die mee verhuist naar
het nieuwe pand is bezig een nieuwe uitgebreider
assortiment voor de winkel samen te stellen.
Alle artikelen die géén plek meer krijgen in de
nieuwe winkel zijn inmiddels uitverkocht.
Uiteraard
zijn
er gelukkig
wel veel
mooie
Nieuws
over het
winkeltje
aan het nog
Floraplein
27 in Haarlem
boeken, teken- knutsel- en seizoensartikelen te

koop.
U bent van Centrum
harte welkom
in de zijn
winkel
die tot
In het
Antroposofisch
in Haarlem
al meer
dan 40 jaar ee
1 juli overvol
2016 opwinkeltje
de gebruikelijke
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en de bibliotheek
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enBolwerk
bibliotheek)
aannemen is er besloten om per 1 juli 2016 de winkel en de bibliothee
sluiten.
MA
14:00 – 16:30 uur
Al die
hebben
vrijwilligers
zich met hart en ziel ingezet om d
DI jaren 10:00
– veel
12:30
uur
winkel
en te verzorgen.
WOte bemannen
14:00 – 16:30
uur
DO

10:00 – 12:30 uur

EenVR
kleine groep
14:00mensen
– 16:30die
uurmee verhuist naar het nieuwe pand is be
een nieuwe uitgebreider assortiment voor de winkel samen te stellen.
AlleGesloten:
artikelen die géén plek meer krijgen in de nieuwe winkel zijn
inmiddels
25 t/m uitverkocht.
28 maart, 27 april, 5 mei, 16 en 17 mei.
Uiteraard zijn er gelukkig nog wel veel mooie boeken, teken- knutselseizoens artikelen te koop.

In de winkel bent u tot 1 juli
van harte welkom om cadeautjes,
tekenspullen en seizoens artikelen te kopen,
Ook zijn er nog veel sterk afgeprijsde boeken.

Ná 1 juli zullen wij alleen nog
op de bazaars van de scholen staan.

Later hopen wij u in de
winkel van het nieuwe
Antroposofisch Centrum
op het Bolwerk in Haarlem
weer te mogen begroeten.

AANBOD VANUIT HET
THERAPEUTICUM
Balanceren is een Kunst
Wordt het je ook wel eens teveel? De drukte of juist
de eenzaamheid? Dat je er even uit wil, maar niet
zo goed weet waar naar toe? Dat je een klein zetje
in de rug wel kan gebruiken om in beweging te
komen, omdat je anders gaat zitten piekeren of
malen?
Zou het dan niet fijn zijn om een plekje te hebben
waar je even tot rust kan komen? Waar je, met een
groepje, wat handvatten krijgt om weer grip te
krijgen. Waar je stoom kan afblazen en ook hoort
hoe anderen dat doen? Wij bieden zo’n plek. Met
behulp van kunstzinnige therapie (tekenen en
boetseren) laten we belangrijke thema’s in het
leven passeren, waar we de balans in terugzoeken,
zoals slapen en waken, verbinden en loslaten,
inspanning en ontspanning. Daarnaast is er
gelegenheid te evalueren en bieden we theorie en
achtergronden aan.
WAAR Prinsen Bolwerk 12 te Haarlem.
WANNEER Elke cursus bestaat uit acht
bijeenkomsten op vrijdag van 11:00 - 12.30 uur.
De eerstvolgende cursus start op 1 april 2016.
KOSTEN De cursus wordt gedeclareerd als
groepsconsult POH-GGZ bij de zorgverzekeraar.
Dit valt onder de huisartsenzorg en komt niet ten
laste van het eigen risico. Wij vragen van u een
eigen bijdrage voor de materiaalkosten van 10
euro, te voldoen bij de eerste bijeenkomst.
INFO EN AANMELDING Aanmelden kan bij de
assistentes. Nadere informatie: 06-18547620
(Marleen) of 06-41721536 (Twan).

Kom en wandel met ons mee!
Het Therapeuticum Haarlem
doet mee met De Nationale
Diabetes Challenge 2016!
Van 19 mei tot 10 oktober gaan wij elke donderdag
van 11 tot 12 uur wandelen, doet u mee? Met
ondersteuning van de BvdGF organiseren overal in
het land lokale zorgprofessionals (zoals huisartsen,
praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten,
diabetes- en wijkverpleegkundigen) een lokale
wandel challenge om de mensen te helpen bij het
regie nemen over hun gezondheid.
Trainen
In 16 tot 20 weken wordt er wekelijks één keer
gezamenlijk gewandeld. In kleine stappen trainen
deelnemers en zorgprofessionals samen tot de
Nationale Diabetes Challenge Week van 12 t/m 15

oktober 2016. Afhankelijk van uw persoonlijke
voorkeuren en trainingsopbouw is de doelstelling
om vier dagen achtereen te wandelen. Drie dagen
in en rond Haarlem en de laatste dag (15 oktober)
bij Paleis Het Loo waar alle deelnemende
Challenges gezamenlijk de laatste 10 of 20
kilometers afleggen en finishen op het Challenge
Diabetes Festival.
Feest!
Op dat festival zijn diverse informatiestands te
vinden en het is feest, want die dag bestaat de Bas
van de Goor Foundation 10 jaar!
Waarom meedoen?
Mensen met diabetes die deelnemen aan de NDC
• krijgen concrete handvatten aangereikt om een
gezonde levensstijl onderdeel te maken van
hun dagelijkse routine.
• komen onder medische begeleiding in
beweging.
• worden gestimuleerd om mee te blijven doen
door de kracht van het gezamenlijke.
• ontwikkelen betere diabetes zelfmanagement
vaardigheden.
• zullen winst boeken op vele medische
parameters.
De doelstelling van de BvdGF in 2016 is om op 100
locaties een lokale diabetes challenge te starten en
daarbij minimaal 2.000 mensen met diabetes in
beweging te brengen.
Dit project richt zich in eerste instantie op mensen
met diabetes, maar ook mensen zonder diabetes
zijn van harte welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve voor
de landelijke afsluiting 15 oktober. Daarvoor wordt
een bijdrage van 5 euro gevraagd.
Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst die wij houden ten
behoeve van onze patiënten en potentiële
deelnemers vindt plaats op 18 april van 19.30 uur
tot 21.00 uur in het Therapeuticum in het Prinsen
Bolwerk 12.
Neem voor vragen contact op via email met Margje
Vlasveld:
margje.vlasveld@therapeuticumhaarlem.nl of Hans
Langbroek: la33978@adsltotaal.nl.
U kunt zich ook opgeven via telefoonnummer: 0852010138. Meer informatie vindt u ook op
http://www.nationalediabeteschallenge.nl/therapeuti
cumhaarlem/
Wij hopen u te mogen
informatiebijeenkomst.

ontmoeten

op

de

Sportieve groet,
Margje Vlasveld, diëtist en Hans Langbroek, medeorganisator en diabetespatiënt.

AANBOD ANDERE THERAPEUTEN
Kunsttherapie
Marijke de Vries, Sparenbergstraat 50 Haarlem,
www.kunsttherapiehaarlem. Aanmelden verplicht:
kunsttherapiehaarlem@gmail.com of 06-52451214
Cursus Genieten van kleur met pastelkrijt in
Haarlem.
Wo 23 maart t/m 13 april 10.00 – 12.00 uur
Locatie: De Garage, Kennemerstraat 9E, 2021EA
Haarlem (achter station Haarlem)
Kosten € 70,- Inclusief koffie, thee en materialen.
Gratis workshop Hooggevoeligheid is een
mooie kwaliteit, in Haarlem. Woensdag 30 maart,
22 mei, 15 september., van 20.00 tot 21.00 uur.
Locatie: Sparenbergstraat 50 Haarlem.
Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit, 2daagse workshop in Haarlem, door Marijke de
Vries
&
Peter
Kapenga,
trainer/coach
meditatietechnieken en familieopstellingen
Zaterdag 9 en 16 april 10.00 – 16.00 uur.
Locatie: Borgstichting, Vuurtonstraat 1 Haarlem
Kosten: €195,- incl. materialen en werkboek.
3 daagse Cursus Genieten van kleur met
pastelkrijt in de natuur
15 t/m 17 augustus 10.30 – 16.30 uur
Locatie: Berkeleij, Nesdijk 20h, Bergen (NH)
Kosten: € 185,- inclusief koffie, thee en sap
Maximaal 10 deelnemers.
2 daagse Workshop Sluieren Genieten van
kleur in de natuur in Bergen.
22 t/m 23 augustus 2016 10.30 – 16.30 uur.

NIEUWS VAN DE ZONNESCHUUR
Kunstzinnig werk en natuurwaarneming in de
Zonneschuur in de maanden maart en mei 2016
De 1e dag schilderen we met aquarel op vochtig
papier, de 2e dag schilderen we met viltwol en stof.
Warmte hebben we altijd nodig: niet alleen in ons
lichaam voor alle processen die daar plaats vinden,
maar ook in onze ziel zodat we enthousiast kunnen
worden en in beweging komen.
We zullen met aarde kleuren werken om onze
verbinding met de aarde te versterken. We
beginnen de dag met waarnemingen in de tuin of
het bos om onze zintuigen te openen en ons te
laten inspireren.
In de middagpauze eten we gezamenlijk een
eenvoudige en gezonde broodmaaltijd.
De dag begint om 10:00 uur en eindigt om 14:30
uur. Je schrijft je in voor twee achtereenvolgende
dagen:
1. 16 maart en 30 maart, of
2. 4 mei en 18 mei

Kosten €35 p.d. Hartelijk welkom
Taletta Bierens en Anna Robadey
www.dezonneschuur.nl
of 0235257855 / 5275699
Woensdag 13 april: 10:00-15:00 uur “Ziende
luisteren, luisterend zien”
De Vertelschuur zet haar deuren open:
Natuurwaarneming en sprookje met Wolter Bos
(bioloog en fenomenoloog). Waarnemen in tuin en
bos. Anje Robertson vertelt een sprookje.
Na de gezamenlijke lunch gaan we zelf kunstzinnig
aan de slag. Graag reserveren: 0235257855 of
www.devertelschuur.nl
Kosten € 35,Zomerse schilderweek in de Zonneschuur
Kunstzinnig werken op een heerlijke plek in de
natuur: een mooi kleurrijk begin van de zomer!
Waarnemen, tekenen en schilderen in de
sluiertechniek.
4 t/m 8 juli, van 10:00-12:00 / 13:30-16:00
€ 215.- incl. materiaal.
Anna Robadey 023-5275699 / 06-11134037
www.schildertherapiehaarlem.nl.

VOORJAAR OP DE BIOLOGISCHE
TUINDERIJEN AAN DE RAND VAN DE
STAD
Aan het begin van een nieuw teelt-seizoen sta ik
graag even stil bij wat onze biologische tuinderijen
en de biologisch dynamische landbouw voor mij en
anderen kunnen betekenen.
De basis van onze voeding is een vruchtbare,
evenwichtige aarde. Een aarde die goed verzorgd
wordt met compost en mest. Compost, verrijkt met
natuurlijke kruidenpreparaten; een geschenk van
de biodynamische landbouw. Ieder jaar wordt
hierdoor de structuur van de aarde beter en ook
kan de aarde de krachten uit de kosmos steeds
beter doorgeven aan de gewassen. Daarbij helpen
later in het voorjaar ook de twee andere natuurlijke
B.D.preparaten die over het land worden
gesprenkeld voor ondersteuning van verdere
ontwikkeling van de gewassen.
Het gevolg: er groeien vitale groenten die ons ècht
voeden.
Het is prettig om met smaak te eten en te voelen
dat je ‘kwaliteit’ hebt gegeten. Je kunt dan ook met
minder toe om je voldaan te voelen. Het heeft z’n
uitwerking op je gezondheid, je humeur en ook op
je omgeving. Deze groenten versterken met name
je levenskrachten. Er zijn gelukkig steeds meer
mensen die beseffen dat volwaardige, vitale
voeding heel belangrijk is, voor jezelf en voor het
geheel.
Goede voeding en de manier van omgaan met de
aarde is ook van invloed op de samenleving en de
economie. Het maakt ons bewuster voor de manier

waarop we leven en hoe we met elkaar omgaan.
Veel mensen gaan dit steeds belangrijker vinden
en willen er aan bijdragen.
Je kunt een bezoek aan de tuinderij heel goed
vergelijken met het gevoel dat je overhoudt aan
een museumbezoek of een concert; het is balsem
voor je ziel. Al genietend of werkend vergeet je de
tijd en de zorgen van alle dag en krijg je weer wat
meer balans. En je gaat blij en opgeruimd naar
huis.
Op onze kleinschalige tuinderijen kan je je hart
ophalen aan de schoonheid van de groeiende
groenten, bloemen en fruit. De tuinders zijn
verantwoordelijk voor de groenten en de aarde;
samen met de andere deelnemers ben je
betrokken bij de gang van zaken en draag je op je
eigen manier bij aan de duurzame ontwikkeling van
de tuinderij. Vanuit die achtergrond zijn we vol
goede moed aan een nieuw seizoen begonnen. We
vertrouwen
op goed weer en mooie
ontwikkelingen. Nieuwsgierig geworden?
Op 26 maart is er van 11.00 tot 15.00 een OPEN
DAG op:
Stadstuinderij WTG
Witte van Haemstedelaan 72 (naast De Blinkert /
Dekatuin / Ramplaankwartier).
Deelnemer worden? Meer informatie, foto’s en
aanmelden via de website.
Marlies Pierrot
www.denieuweakker.nl

HET HUIS VAN HELING
Ingezonden artikel door Advait van Hulzen
Vijf en een half jaar geleden overleed onze dochter
Roos, na een strijd van negen jaar met
hersentumoren. Ze was net veertien geworden. Ik
mocht meemaken hoe ze na haar overgang
geheeld werd. Daarover gaat dit stukje. Aan de
Andere Kant is geen vorm, geen materie zoals wij
die kennen. Toch moet ik woorden en namen
vinden voor de gang van zaken daar. Die kunnen
het best verstaan worden als beeldspraak, en als
persoonlijke inkleuring voor zaken die zo fluïde zijn
dat ze eigenlijk niet te vangen zijn.
HET VISIOEN
Drie jaar voor Roos’ overgang mocht ik voor het
eerst het Huis van Heling zien in een visioen,
tijdens een meditatieretraite in Zuid-Frankrijk. Dat
was een echt keerpunt, en achteraf bleek het een
voorbereiding op mijn gang met Roos na haar
overgang. Het visioen ging zo: In een stille
meditatie in een retraite onder leiding van Elleke
(onze meditatielerares), riep ik in stilte de Christus
aan: ‘Erbarm u over ons’. Ik ging op weg naar het
Licht, in het besef dat ik bescherming nodig had
tegen het Licht. Er daagde een vermoeden dat de
Christus en de Boeddha ergens daarbinnen in het
Licht troonden. Engelen van behoeding leidden mij

verder. Ze brachten mij naar een bergweide met
panoramisch uitzicht, helder en vol blijdschap. Daar
verbleef ik lang. ‘Is dit het Paradijs?’ vroeg ik. ‘Nee,
dit is de Voorhof.’
Na lange tijd was ik gereed om binnen te gaan. Ik
kwam bij de Hof van Eden, de Engel met het
Vlammend Zwaard stond op wacht. De engelen
die bij mij waren, behoedden mij voor te veel Licht.
Ik ging naar binnen en zag de Christus stralend
wit, vol onuitsprekelijke liefde en mededogen,
naast hem zag ik de Boeddha in rust, vrede en
onthechting. Ze liepen over het gras. Gaven mij
van zichzelf, zolang ik wilde.
Daarna wezen de engelen mij de kristallen kamers,
die voor mij en de mijnen gereed waren gemaakt
in het Huis van Heling. Voor Roos een kamer van
zuiver bergkristal, waar alles helder, transparant,
zuiver, heel zuiver was. Naast Roos’ kamer mijn
kamer, ook van bergkristal, ook helder, transparant
en zuiver. Daarnaast Mireilles kamer van
amethyst, diep paars van onvoorwaardelijke liefde,
altijd gevend, zacht, troostend. Mireille nodigde mij
uit: ‘Blijf zolang je wilt.’ Daarnaast voor Eleonora
een kamer van onmiskenbaar diamant, goud en
warm, met een kracht die veel eist, onverzettelijk,
zonder concessies. Het onechte (van de ander)
ketst er op af. Daarnaast voor Anne een kamer
van aventurijn, vriendschappelijk, vriendelijk en
toegankelijk. De engelen zeiden: ‘Hier zal Roos
worden geheeld, hier vinden jullie alle vijf heling en
troost, hier worden tranen afgewist.’ Ik moest erg
huilen. ‘Is beneden ook heling mogelijk?’ vroeg ik.
‘Ja, als jullie ervoor open staan.’
Elleke zei later dat deze ervaring in het Huis van
Heling authentiek was, en dat de kristallen kamers
mijn persoonlijke inkleuring weerspiegelden. Ook
voor mij was de ervaring onmiskenbaar echt, er
was geen ruimte voor twijfel. De enige inbreng die
ik van mijn kant had, was overgave.
HELING NA HAAR DOOD
Vanaf een maand of drie na haar overgang mocht
ik daar, in het Huis van Heling, vaker komen en de
ervaringen werden concreter. Toen werden het
‘gesprekken’ met Roos, lange gesprekken, met een
blije toonzetting. Ze gaven mij rust, aanvaarding,
wijsheid. Roos’ blijheid sprong om zo te zeggen op
mij over, of stroomde over naar mij. Net als toen ze
nog bij ons was, ook toen bracht ze veel vreugde in
een grote kring, zo hoorde ik vaak terug. Ik
herinner mij haar altijd als onze lieve fijne Roos, die
lief en vrolijk en behulpzaam en wijs was. Onze
ontmoetingen ‘daar’ brachten trouwens ons beiden
vreugde en vrede. Een stille blijdschap, die krachtig
aanvoelt. Maar het Huis van Heling bracht niet
alleen mij heling. Ook Roos, of liever vooral Roos,
vond en vindt daar heling. Roos rustte eerst
voornamelijk uit in het Huis van Heling, van haar
lange strijd. Ze werd goed verzorgd door engelen
van heling (ook de engel die haar mama zag bij
haar overgang, was daarbij), zo meldde zij vaak.
Dat had en heeft nog steeds veel tijd nodig. Ruim
anderhalf jaar is ze daar inmiddels, en die heling

gaat nog wel even door. Haar strijd duurde negen
jaar en in haar laatste acht maanden bij ons heeft
ze veel afbraak en pijn moeten verdragen. Ze had
niet langer kunnen leven, haar lichaam was finaal
op, haar bovenkamer finaal kapot.
Een ‘gesprek’ hierover in een meditatie ging als
volgt: ‘Een lang gesprek met Roos, het contact kan
niet directer dan zo. Ze maakt duidelijk dat ze er
steeds voor ons is. Hoewel ze dat al vaker heeft
‘gezegd’, wordt het bij iedere herhaling duidelijker
en voelbaarder. Dat geldt net zo voor Roos’ verblijf
in het Huis van Heling: ook de betekenis daarvan
wordt steeds duidelijker. Alle pijn die ze op het
fysieke vlak geleden heeft, alle angst en
teleurstelling die ze in haar ziel ervaren heeft, alles
wat haar ik niet heeft kunnen sturen, al die pijn bij
elkaar wordt nu geheeld. En alles wat Roos op die
vlakken en in het contact met anderen aan goeds
en edels heeft mogen geven, dat wordt nu als
wijsheid en liefde aan haar hogere Zelf
toegevoegd, geschonken. En deze rijkdom geeft zij
weer aan ons en aan anderen.’
HELING VOOR HAAR DOOD
Een paar weken voor haar dood sprak ik met Roos
over de dood. Ze zei me dat ze ‘nog niet klaar is
om te gaan’. Ook zei ze dat ze ‘eigenlijk graag de
drempel over wil, maar dat iets haar tegenhoudt,
ze weet niet wat. Iemand moet mij de drempel over
helpen’. Ik stelde haar gerust dat ze welkom is aan
de Andere Kant, dat ze ons niet kwijtraakt, omdat
wij daar ook zijn. Dat ze daar geheeld en getroost
zal worden en niet meer ziek zal zijn. En dat ik bij
haar ben als ze de drempel overgaat.
Ook vertelde ik haar over het Huis van Heling en
deelde mijn eerdere visioen van de kristallen
kamers met haar. Dat beeld was wel aan haar
besteed: ze werd er rustig van.
Een week na dit gesprek zei Roos dat ze bang
was die nacht te gaan, omdat we toen zo over de
dood gesproken hadden. Ik zei haar dat ze pas
gaat als haar ziel er klaar voor is, niet eerder. En
ze gaf duidelijk aan dat ze er niet klaar voor was.
Toen vroeg Roos ‘of haar ziel dat dan wel duidelijk
kon maken aan haar kleine ikje?’ Ik antwoordde
dat haar ziel hierin het laatste woord heeft. Toen
werd ze rustig en sliep direct in.
Weer een paar dagen later zei Roos me in tranen
‘dat ze zo graag wil gaan, maar dat het niet lukt.’ Ik
antwoordde haar: ‘Dat komt omdat je nog niet klaar
bent.’ ‘Aan de andere kant ben ik ook bang om te
gaan,’ zei ze. Ik verzekerde haar opnieuw dat ze in
de Andere Dimensie genezing en troost zal vinden.
Ze beaamde dat ze dat wel wist. Die herhaalde
boodschap is aangekomen. Wel vroeg Roos
specifiek of ze dan weer alles zou kunnen, ook
lezen. Ik bevestigde dat ze daar ook andere,
nieuwe dingen zal kunnen. En gaf haar opnieuw
het beeld van het Huis van Heling mee, met zijn
kristallen kamers. Ook dat beaamde ze.
ISCADOR
Een paar maanden na haar overgang meldde
Roos iets bijzonders: de heling ‘daar’ heeft een

ander karakter dan bij ons. Alles gaat daar zacht
en omhullend, harde kleuren en geluiden worden
weggehouden. De ‘dokters’ daar vernielen niet,
veroorzaken geen pijn, zoals bij ons, met naalden
en chemokuren. Er is daar geen schadelijke
technologische geneeskunde. De ‘dokters’ werken
ongeveer zoals bij ons klassiek homeopaten en
antroposofische artsen, en vergelijkbaar werkende
geneeskundigen met een spirituele achtergrond,
maar dan uitsluitend op het ziele-geesteswezen,
omdat daar geen fysieke realiteit is.
Dit alles moet natuurlijk als beeldspraak opgevat
worden, vertaald naar onze zintuiglijke, fysieke
begrippen. ‘Daar’ gelden namelijk heel andere
wetten, er is daar immers geen fysiek lichaam.
Verder vertelde Roos dat de Iscador haar al die
jaren dat ze bij ons was veel vitaliteit heeft
gegeven! Datzelfde gold voor de rescue van de
Bachremedies die haar laatste weken verlicht
hebben, zo vertelde ze. Wellicht gaan we naar een
tijd dat dergelijke mededelingen vanuit de Andere
Kant, over gebruikte medicatie ‘hier’, en over
heling ‘daar’ serieus meegenomen worden in de
visieontwikkeling en behandelplannen van onze
medici. Maar dat zou zomaar nog even kunnen
duren.
ENGELEN GEVEN RICHTING
Na haar dood wilde ik Roos richting bieden voor
haar verdere gang ‘daar’. Al eerder tijdens
meditatieretraites was ik in de Tempel van Lering
geweest. Ook nu mocht ik daar onderricht
ontvangen. Mijn gids bracht mij in contact met drie
beschermengelen; ook hen had ik daar al eerder
mogen ontmoeten. Voor mij zag het er zó uit, met
mijn persoonlijke inkleuring, een ander zal een
andere inkleuring aan zo’n ontmoeting geven.
In mijn waarneming was er een blauwe engel, die
mijn hogere gevoel behoedt, wanneer dat los is
van kleinzieligheid en egocentrisme. Hij brengt mij
rust, sereniteit en troost, wanneer ik daarvoor open
sta. Die gaf mij in: ‘Breng Roos sereniteit en rust,
die kan ze gebruiken bij haar heling.’
Daarnaast ontmoette ik een gele engel, die leiding
geeft aan mijn hogere denken, wanneer dat vrij is
van wervelingen en mentaal lawaai. Hij gaf mij in:
‘Vertel Roos dat haar wens om met ons, haar
familie, te zijn, in orde is. Val haar niet lastig met
vragen over andere bezigheden, of haar verdere
gang. Dit is wat zij nu aankan, dit dient haar
heling.’
Ten slotte was daar een witte engel, die met mijn
hoger Zelf verbonden is. Hij helpt mij om mijn
bestemming te zien en de weg erheen, hij
herinnert mij aan mijn essentie, en hij helpt bij de
overgave aan God. Hij zei tegen mij: ‘Bevestig
Roos dat haar samenzijn met ons, haar familie, in
overeenstemming is met het plan van haar ziel,
voor nu.’
Dit stukje is een bewerking van het Requiem dat ik
voor Roos schreef: Die mij werd weggenomen is
mij nu zo nabij. Zie: www.advaitvanhulzen.nl .

ADVERTENTIES
Marijke de Vries
Kunstzinnige therapie & coaching
voor klachten rondom burnout en
hooggevoeligheid.
06-52451214
Sparenbergstraat 50, 2023 JW
Haarlem
www.kunsttherapiehaarlem.nl
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Brood & banket
Natuurvoeding
Cadeauartikelen

T 023 535 5920
info@rozemarijnsante.nl
Venkelstraat 30a, 2034 MS Haarlem
Openingstijden
ma/vr 08.30-17.00 uur
za 09.30-16.00 uur

www.rozemarijnsante.nl
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www.nvaa.nl
website van de Nederlandse Vereniging van
Antroposofische Artsen met achtergrondinformatie
over antroposofische geneeskunde.

NIEUWS VAN ANTROPOSANA
Antroposana is bezig met een update van de folders
over
gezondheidsonderwerpen.
Onderstaande
folders zijn al aangepast en in een nieuw jasje
gestoken:
- Antroposofische geneeskunde
- Maag- en darmklachten
- Zwangerschap

www.nvaz.nl
website van de Nederlandse Vereniging van
Antroposofische Zorgaanbieders met informatie
over zorgverleners, therapeutica en instellingen in
Nederland, en een vergelijking van diverse
zorgpolissen.
www.gezichtspunten.nl
website van het Centrum Sociale Gezondheidszorg, dat diverse brochures uitgeeft over
onderwerpen die te maken hebben met de
antroposofische gezondheidszorg.

Uit de folder Antroposofische geneeskunde:
Houdt de geneeskunde op bij het onderdrukken van
ziekten en de symptomen daarvan? Zijn er manieren
om mijn eigen gezondheid te stimuleren? Kan een
ziekte bijdragen aan een ontwikkelingsproces met
betekenis en zingeving? Als u zich wel eens dit soort
vragen stelt, zou u zich goed thuis kunnen voelen bij
de antroposofische geneeskunde.

UITNODIGING
VOOR LEDEN VAN DE KEERKRING
Van Algemene Ledenvergadering naar
ontmoeting en uitwisseling tussen leden en bestuur.

De totale mens, dat is waar de antroposofische
geneeskunde zich op richt. Antroposofische artsen
en therapeuten hebben een aanvullende kijk op het
geheel van ziekte, gezondheid, genezing en
persoonlijke
ontwikkeling.
Dat
maakt
hun
benadering meer individueel gericht. Lichamelijke
processen en kwalen worden in samenhang met de
niet-lichamelijke aspecten van de mens begrepen,
zoals psychische en geestelijke factoren. De
antroposofische geneeskunde ziet gezondheid en
welzijn als een goede balans tussen al deze
aspecten van het menselijk leven. Aan dat gezonde
evenwicht wil zij bijdragen.

Eens per jaar vindt er een Algemene Leden
Vergadering plaats, zo schrijven de statuten van De
Keerkring voor. Ten behoeve van die vergadering
verschijnen er een Jaarverslag van De Keerkring, een
Jaaroverzicht van het Solidariteitsfonds, een Financieel
jaaroverzicht van het afgelopen jaar, een begroting voor
het komende jaar en een verslag van de
Kascommissie.

De antroposofische geneeskunde kan bij alle
soorten klachten, ziekten en gezondheidsvragen
worden toegepast. Als aanvulling op de reguliere
geneeskunde of, indien verantwoord, in plaats
daarvan. Patiënten en artsen hebben daar al
negentig jaar goede ervaringen mee. In deze folder
leest u over de uitgangspunten en toepassingen van
de antroposofische geneeskunde. Om baat te
kunnen hebben bij deze benadering, heeft u geen
speciale kennis van de antroposofie nodig.

De Keerkring bestaat dit jaar 40 jaar en heeft diverse
vormen gekend. Het gaat ons er om wat wij nú voor de
leden kunnen betekenen en daarvoor hebben wij u
nodig! Wij willen graag contact met de leden van De
Keerkring om te horen en uit te wisselen wat nodig is in
deze tijd. Wat zijn de vragen die leven, waar is behoefte
aan?

Aanvragen van papieren folders of downloaden van
de electronische kan via de website:
https://www.antroposana.nl/downloads/folders
Meer informatie:
www.antroposana.nl
website van de antroposofische patiënten-vereniging
met onder meer interessante artikelen over
antroposofische gezondheidszorg en over de
Antroposanapolis.

Wij zijn echter veel meer geïnteresseerd in wat de
leden van De Keerkring wensen waar het bestuur zich
voor inzet! Dus naast een kort 'officieel´ gedeelte willen
wij daar graag tijd voor maken.

Wij willen ons graag inzetten voor het toegankelijk
blijven van de Antroposofische Gezondheidszorg en
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 hebben en straks samenwerken in het
Antroposofisch Centrum én daarnaast nog andere
antroposofische zorgaanbieders binnen Haarlem. Op
landelijk niveau is er Antroposana die zich inzet voor de
Antroposofische Gezondheidszorg, 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:
Waarvoor wilt u dat De Keerkring zich inzet?
&
Anneke
Kraakman
zal,
namens
stichting
Antroposofisch Centrum Haarlem, een toelichting
geven
op
de
bouwplannen
voor
het
Antroposofisch Centrum!
&
een feestelijke tintje vanwege het 40-jarig bestaan
van De Keerkring!
Graag nodigen wij u uit voor de ledenbijeenkomst
op woensdag 20 april 2016 om 20.00 uur Prinsen
Bolwerk 12.
S.v.p. aanmelden via keerkring@antroposana.nl of
023- 5518640.
Uiteraard willen en zullen wij ook een Jaarverslag,
een Jaaroverzicht Solidariteitsfonds, een Financieel
jaaroverzicht en begroting aanbieden. Deze zullen wij
ook uiterlijk op 1 april a.s. op onze website
(keerkring@antroposana.nl) plaatsen.

HET BESTUUR VAN DE KEERKRING
Hilda Rijkmans (secretaris en ledenadministratie)
023-5518640
secr.keerkring@gmail.com
Henk Stots (penningmeester)
023-5293242
hsstots@ziggo.nl
Liesbeth Schouten (Solidariteitsfonds)
023-5319358
elisabeths@planet.nl
Lusanne Hogeweg
06-55629900
lusanne@vialusanne.nl

HET SOLIDARITEITSFONDS
Uw donatie in 2016 aan het Solidariteitsfonds
Solidariteit is een basisprincipe voor het, enigszins
harmonisch, samenleven van mensen. Dat blijkt
ook in deze tijd in alle heftigheid, hoe er af en toe
ook aan dit principe gemorreld wordt.
Op het lokale niveau van onze patiëntenvereniging
hanteren we dit principe ook. Dankzij de jaarlijkse
gift van onze donateurs kan het Solidariteitsfonds
van de Keerkring tegemoet komen in kosten voor
antroposofische gezondheidszorg, die niet door de
verzekering vergoed worden. Om voor een
vergoeding in aanmerking te komen moet U lid zijn
van Antroposana en donateur zijn van ons fonds.
Uiteraard is deze steun alleen bedoeld voor hen,
die deze kosten niet zelf kunnen dragen.
Ook in 2015 hebben velen de weg naar het
Solidariteitsfonds weten te vinden. We hebben in
totaal ruim 5400,- euro uitgekeerd. Aan donaties
kwam bijna 4300,- euro binnen, een fantastisch
bedrag vergeleken met het jaar er voor. Het
verschil tussen beide bedragen geeft echter
meteen aan hoe hard we Uw donatie nodig
hebben, ongetwijfeld ook dit jaar weer.
De minimum jaarlijkse donatie, die U recht geeft op
een vergoeding, bedraagt 5,- euro per persoon en
10 euro per gezin. Omdat we deze jaren steeds
meer uitkeren dan er binnen komt, vragen wij U
echter dringend om als U enigszins kunt, ten
minste het dubbele te schenken, dus 10,- euro per
persoon en 20,- euro per gezin. Bijgevoegd
overschrijvingsformulier kunt U daarvoor gebruiken.
U kunt ook op uw eigen wijze uw donatie 2016
overmaken op rekening NL 69 TRIO 0212 1005 48
ten name van Solidariteitsfonds van de Keerkring
te Haarlem.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor Uw
financiële steun.
Maarten Gast, secretaris Solidariteitsfonds

keerkring.antroposana.nl

REDACTIE
Hilda Rijkmans en Lusanne Hogeweg
Correctie: Eveline Batenburg
Kopieerwerk: Vorm op Maat
Oplage: 630 stuks
Aanleveren kopij: vóór

16 juli 2016

Solidariteitsfonds Keerkring
Bankrekeningnummer van Triodos:

NL69 TRIO 0212 1005 48

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 wel bereikbaar.
Mw A. Kunenborg, waarnemend huisarts
(aanwezig: maandag in de praktijk van dr.
Christiaanse)
Mw J.Peters, huisarts tel. 023-5312822
Vanaf 1 april 2016 aanwezig; maandag,
dinsdagochtend, woensdag en vrijdag)
Dhr. J. Laceulle , huisarts
Vanaf 1 april 2016 incidenteel aanwezig
Mw A. Kunenborg, waarnemend huisarts
(aanwezig: donderdag in de praktijk van dr. Peters)
Assistentes praktijken Koninginneweg:
Mw Janny Barger
Mw Roline v. Pelser Berensberg
Mw Sunay Arslan
Belangrijke informatie
* Op werkdagen kunt u ons onafgebroken bereiken van 8 tot 17 uur. In het weekend en door de
week na 17.00 uur belt u voor spoedgevallen naar
de Huisartsenpost. 023-5453200
* Herhalingsrecepten kunt u telefonisch aanvragen, via het keuzemenu (toets 2), maar
als u dat lastig vindt, ook via de assistente.

Praktijken Prinsen Bolwerk 12
2011 MB
Mw. M.A.M. van Bree, 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
Bree)
Assistentes praktijken Prinsen Bolwerk:
Mw Cecile Stals
Mw Hanan Yahyaoui
Mw Didi Arons
Belangrijke informatie
* Op werkdagen kunt u ons onafgebroken bereiken van 8 tot 17 uur.
* Als u uw huisarts telefonisch wilt spreken,
kunt u zich via het keuzemenu van de telefoon (toets 4) opgeven. Als u voor half 11 inspreekt
wordt u dezelfde dag teruggebeld met een
“onbekend nummer”. Mocht u al weten dat u
gedurende een bepaalde tijd niet bereikbaar bent,
wilt u dat dan aangeven. Wilt u aub opnemen.
* Herhalingsrecepten kunt u telefonisch aanvragen, via het keuzemenu (toets 3), maar
als u dat lastig vindt, ook via de assistente. U
kunt ook gebruik maken van de herhaalservice op de website.
* Voor bloeddruk meten, urineonderzoek, injecties, oren uitspuiten etc. kunt u dagelijks terecht bij de assistente tussen 9.00 en 9.45
uur zonder afspraak.
* Dokter Zwart heeft ’s morgens de lange consulten!

www.therapeuticumhaarlem.nl
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 een waarnemend huisarts toegewezen.
In het weekend en door de week na 17.00 uur belt u voor spoedgevallen de Huisartsenpost 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 eerste hulp bereikbaar! Dit kan de zorgverzekering veel kosten
besparen.
Laatst bijgewerkt: februari 2016

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 statuten
van De Keerkring voor. Ten behoeve van die vergadering verschijnen er een Jaarverslag
van De Keerkring, een Jaaroverzicht van het Solidariteitsfonds, een Financieel jaaroverzicht
van het afgelopen jaar, een begroting voor het komende jaar en een verslag van de
Kascommissie.
Wij zijn echter veel meer geïnteresseerd in de wensen van de leden van De Keerkring:
waarvoor wilt u dat het bestuur zich inzet? Dus naast een kort 'officieel´ gedeelte willen wij
daar graag tijd voor maken. Graag nodigen wij u uit voor de ledenbijeenkomst op
woensdag 20 april 2016, 20.00 uur
Prinsen Bolwerk 12
S.v.p. aanmelden via keerkring@antroposana.nl of 023- 5518640.
De Keerkring bestaat dit jaar 40 jaar en heeft diverse vormen gekend... Het gaat ons er
om wat wij nú voor de leden kunnen betekenen en daarvoor hebben wij u nodig! Wij willen
graag contact met de leden van De Keerkring om te horen
en uit te wisselen wat nodig is in deze tijd.
Wij willen ons graag inzetten voor het toegankelijk blijven van de Antroposofische
Gezondheidszorg en denken dat dat o.a. kan door het bundelen van krachten zowel op lokaal
als op landelijk niveau. Dus denk mee, praat mee en doe mee!
Onderwerpen die op 20 april aan de orde komen:
Waarvoor moet De Keerkring zich inzetten in deze tijd?
&
Een feestelijke tintje vanwege het 40-jarig bestaan van De Keerkring!
&
Anneke Kraakman zal, namens stichting Antroposofisch Centrum Haarlem, een
toelichting geven op de bouwplannen voor het Antroposofisch Centrum!

Ook het Haarlems Dagblad besteedde aandacht aan de nieuwbouw, op vrijdag 4 maart!

