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NB- deze digitale nieuwsbrief is gestuurd naar het mailadres op wiens

naam het lidmaatschap staat bij Antroposana. Indien gewenst graag zelf

deze nieuwsbrief doormailen aan andere gezinsleden. In sommige

browsers breekt het bericht af- kijk dan na doorsturen voor de volledige

versie op onze website alhier

Nieuws vanuit het bestuur: 
In deze nieuwsbrief presenteren wij o.a. ons aanbod van deze herfst. 

Een studiecyclus Salutogenese geïnitieerd en begeleid door Marleen Becht, vele

jaren terug begeleidde Ineke Zwart een studiecyclus Salutogenese, zo fijn dat

dit nu weer opgepakt wordt.                      

Wij zijn ook heel blij dat huisarts Marion van Bree een lezing wil geven over

'Een antroposofische visie op het levenseinde' - een thema wat velen

bezighoudt. 

Een heel ander aanbod is de benefietavond; ook wij merkten het gemis van

een goede tochtsluis in het Van Dam Huis, de kou, wind en vieze lucht vliegt

naar binnen, terwijl er zo'n ingenieus ventilatiesysteem is om de lucht zuiver

en op temperatuur te houden. Wij willen dan ook heel erg dat er een

tochtsluisdeur komt en vatten het plan op om te kijken hoe wij daar aan bij

kunnen dragen. Het plan om een benefietavond te organiseren was snel

bedacht, het vorm geven is dan een tweede..... Hartverwarmend hoe

professionele zangers, musici en anderen belangeloos hun medewerking

verlenen! Speciale dank aan Rineke Boerwinkel die naast het musiceren op

deze avond het programma van deze avond mee vorm gaf. Allen van harte

welkom om op deze mooie avond te komen genieten en we nodigen eenieder

uit om naast de lage entreekosten met een gulle extra gift bij te dragen aan de

tochtsluisdeur.  

 

Allen een hele goede nazomer en herfsttijd toegewenst! 

Aggie, André, Henk, Wimmy,  Hilda

https://keerkring.antroposana.nl/aktueel/


Uw donatie in 2019 aan het Solidariteitsfonds  
Dank aan een ieder, die voor 2019 een donatie aan het Solidariteitsfonds heeft
overgemaakt. Medio augustus was ruim € 3100 gedoneerd, ongeveer 2/3 van
het bedrag, waar we op hopen. 
Vriendelijk verzoek aan hen, die dit nog niet gedaan hebben, hun bijdrage voor
2019 alsnog over te maken op rekening NL 69 TRIO 0212 1005 48 ten name
van Solidariteitsfonds van de Keerkring te Haarlem.  
De aanvragen voor steun blijven binnenkomen, heel begrijpelijk nu telkens
weer vergoedingen uit het pakket worden geschrapt en veel mensen weinig te
besteden hebben. Aarzel vooral niet dit te doen: het Solidariteitsfonds is daar
voor.  
De afgelopen jaren keerden wij 4 á 5000 euro/jaar uit. In 2018 liep dit bedrag
op tot € 6000 Het jaarbedrag aan donaties van ruim € 4500, waar we op hopen,
verwachten we in 2019 zeker nodig te hebben.  
Ter herinnering: de minimum donatie, die recht geeft op een vergoeding,
bedraagt € 5 per persoon en € 10 per gezin. Omdat wij steeds meer uitkeren
dan er binnen komt, vragen wij U om, indien mogelijk, ten minste het dubbele te
schenken, dus € 10 per persoon en € 20 per gezin. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank.  
Maarten Gast, secretaris Solidariteitsfonds

Studiegroep Salutogenese: Versterken van je eigen gezondheid 

Tegenwoordig wordt gezondheid omschreven als het vermogen zich aan te

passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en

sociale uitdagingen van het leven. 

Ondanks deze ruimere betekenis van gezondheid, richt de huidige geneeskunde

zich nog altijd op hoe ziektes ontstaan (pathogenese). 

  

Een relatief nieuwe benadering is salutogenese. Daarbij gaat het om een

benadering van de mens, die zich richt op factoren die gezondheid en

welbevinden stimuleren in plaats van de factoren die ziekte veroorzaken en die

in het middelpunt van de pathogenese staan. 

Het begrip salutogenese is geïntroduceerd door de socioloog Aaron Antonovsky

(1923 – 1994). 

In tegenstelling tot het kijken naar de oorsprong van ziektes (pathogenese),

stelt hij dat we ons kunnen richten op de oorsprong van gezondheid: de

salutogenese, om daarmee onze eigen gezondheid te versterken. Het woord

salutogenese is afgeleid van het Latijnse "salus" (gezondheid, welbevinden) en

het Griekse "genesis" (oorsprong, ontstaan). 

  

“Salutogenese gaat dus over het vermogen om aan moeilijke

levensomstandigheden het hoofd te bieden, overeind te blijven en er vanuit

een innerlijk centrum creatief mee om te gaan. Het gaat over de vraag hoe



wordt of hoe blijf ik gezond? Wat heb ik nodig voor mijn eigen gezonde

balans”. 

  

De Keerkring organiseert hierover een cyclus van 7 avonden. Met een groepje

van maximaal 10 mensen komen we 1x per maand op woensdagavond bij

elkaar. Onder begeleiding van Marleen Becht bespreken we samen de

salutogenese en hoe we dat kunnen inzetten om onze eigen gezondheid te

versterken. Doe je mee? 

  

Data:      9 oktober, 13 november,11 december, 8 januari, 5 februari, 

              4 maart,1 april. 

Tijd:       19.30 –21.00 uur  

Locatie:   Van Dam Huis Prinsen Bolwerk 3b, 2011MA Haarlem  

Bijdrage:  voor leden van de Keerkring €25,  voor niet- leden € 35 (inclusief

Gezichtspunt Salutogenese- De oerbronnen van gezondheid) 

Opgave graag via dit formulier.  Wanneer de bijdrage het moeilijk maakt om

deel te nemen, is reductie mogelijk. Neem dan contact op met Wimmy Hengst

(wimmyhengst@gmail.com of evt. 06-51131166).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJhVGb5FcXtWg-qgu7ReYdNNvMc2mfDNL0-FM3QPpq-pPMbQ/viewform


Een antroposofische visie op het levenseinde. 
Marion van Bree, huisarts, zal vertellen over haar visie op de laatste fase, die is
ontstaan als gevolg van haar  ervaringen aan het sterfbed. 
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn levenseinde, palliatieve zorg en
leven na de dood. 
Maakt het uit hoe je sterft? Heeft de laatste levensfase een zin? Op deze
vragen is niet een simpel antwoord te geven. En ieder zal deze op zijn of haar
eigen wijze beantwoorden. Het houdt veel mensen bezig. Bijna dagelijks staat
er in de krant een stukje over euthanasie, klaar met leven of palliatieve sedatie. 



Na de pauze is er ruimte voor vragen en gesprek. 
Het maximum aantal deelnemers is 25. Bij ruime overtekening komt er nog een
avond. 
Gegevens zie flyer. 
  
Als u alvast over dit onderwerp wilt lezen zijn er tal van mogelijkheden,
bijvoorbeeld: 
Pim van Lommel  ‘Eindeloos Bewustzijn.’, 
boeken van Elisabeth Kübler-Ross, 
Rudolf Steiner ‘De dood een andere vorm van leven.’ 
Thom Kloes ea, ‘Het maakt uit hoe je sterft.’,  
H. Moolenburgh, ‘Is toeval echt toevallig?’ 
Sergei Prokofieff  ‘Het leven beschermen.’    
Gezichtspunt brochure ‘De andere kant van euthanasie. Maakt het uit hoe je
sterft?’ Diverse schrijvers, samengesteld door Thom Kloes.



Samen een kerstgroep maken 
Onder begeleiding van Lenneke van den Dool maken we met vilt en hout een

kerstgroep voor het Van Dam Huis. Kom je helpen? Op 18 november van

13.30-16u. Maximaal 10 deelnemers. Opgeven bij Lenneke 06-10270218.



Tochtsluis 
Nu we alweer een jaar in het prachtige van Dam Huis aan het werk zijn, is
duidelijk dat we een ding echt missen: een tochtsluis bij de ingang. Zeker als de
wind op die kant staat, komt er met elke deuropening ook een hoop kou mee
naar binnen. Dat is niet fijn voor de mensen die beneden in de wachtkamer
wachten of voor de mensen die in de winkel en de bibliotheek werken. Los
daarvan gaat er ook veel warmte verloren, wat in tegenspraak is met onze
ambitie om zuinig met energie te zijn. Zo hebben we een inventief
ventilatiesysteem met een warmtewisselaar en een filter om het fijnstof buiten
te houden. Ook daar kan de sluis aan bijdragen! 
Inmiddels hebben we de aannemer de opdracht gegeven om een tochtsluis te
maken en hopelijk wordt deze nog voor november opgeleverd. Probleem is
echter dat er geen geld ‘over’ is. We hebben dus uw steun nodig om dit te
kunnen realiseren. Dat kan door naar het benefietconcert te komen, door een
schenking op www.steentje-bijdragen.nl of door het overmaken van een gift
naar: NL43 TRIO 0198 0161 31 tnv Vriendenstichting Antroposofisch Centrum
Haarlem. Er is ongeveer € 15.000 nodig. 
Christof Zwart 

De tuin, na bijna een jaar……..  
Na bijna een jaar ziet de zijtuin van het Van Dam Huis er weelderig uit.  De
mooie zomer heeft geholpen om de planten tot volle wasdom te laten komen.
Natuurlijk moesten we met die extreem warme dagen ook sproeien,  maar alles
heeft zich prachtig ontwikkeld.                                                                           
In de late herfst van vorig jaar is de zijtuin beplant, met oog voor medicinale
planten. Zo zien we veel vrouwenmantel (Alchemilla mollis), er staan drie
toverhazelaars (Hamamelis intermedia struiken) een aantal rozen, het sint
janskruid (Hypericum perforatum) en nog meer. Schilderachtige namen voor
een schilderachtige tuin.We zijn er heel blij mee en we horen steeds positieve
reacties en krijgen complimenten. Het ontwerp werd gemaakt door Maaike
Sillmann, een professional, die het Therapeuticum al langer kent. Extra allure
kreeg de tuin door de plaatsing van een flowform die gemaakt werd door Paul
van Dijk. En wie goed rondgekeken heeft ziet ook een vogelhuisje in de eerste
beuk hangen.                                                                                                       
Om al dit moois in stand te houden is een tuingroep regelmatig in de weer en
hebben we ook plannen voor het voorjaar. Vooral de voortuin moet nog verder
ontwikkeld worden.  Doordat er de 2 grote beuken staan, die veel schaduw



geven en veel vocht absorberen, is de beplanting alleen geschikt als
voorjaarstuin. In de herfst willen we graag specifieke bolletjes in de grond
zetten, zodat ook daar een natuurlijke tuin gaat ontstaan met veel
stinzeplanten. Heel veel plannen zijn er, maar ook hindernissen! Zo ontbreekt
het nog aan tuingereedschap; we hebben een bergruimte buiten nodig om het
gereedschap op te bergen en we willen het tuinafval gaan composteren.
Helaas zijn de financiële middelen zeer beperkt. Gedreven door ons
enthousiasme  willen wij u toch nog eens vragen of u  tuingereedschap (bv een
schepje, een stekertje,  een klein harkje, een bezem) dat u niet meer gebruikt
aan ons zou willen schenken. Ook een financiële bijdrage o.a. voor de aankoop
van bovengenoemde bolletjes en tuingereedschap is zeer welkom. Contact
daarover kunt u opnemen met Akke Prins, verpleegkundige antroposofische
zorg, tel 06-41008659. 
Namens de tuingroep, Marijke van der Veen    

Nieuwe waarnemend huisarts in

huisartsenpraktijk Peters.

 

Per 1 september 2019 verwelkomen

wij huisarts Maaike Timmers als

vaste waarnemende huisarts in de

praktijk! Zij vervangt Annerose

Kunenborg, die na ruim tien jaar

trouw een dag per week te hebben

gewerkt, afscheid van ons neemt.

Maaike haar werkdagen zullen

voorlopig zijn de donderdag en de

vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Jose Peters werkt maandag, dinsdag en woensdag in de praktijk van 8.00 tot

17.00 uur. Hierdoor gaat de praktijk ook op dinsdagmiddag open voor

patiëntenzorg. Jose gaat in 2020 haar opleiding tot antroposofisch huisarts

afronden, dit vraagt extra inzet en tijd voor studie. 

https://www.therapeuticumhaarlem.nl/medewerkers/maaike-timmers/
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/medewerkers/jose-peters/


Maaike heeft al vele jaren ervaring als huisarts en ze is geïnteresseerd in de

antroposofische geneeskunde. Ze overweegt om de antroposofische

artsenopleiding te gaan starten. 
Wij wensen haar een goede tijd toe binnen het Therapeuticum Haarlem.

Mattijs & Annerose in de praktijk. Fotografie door Linda Llambias.

Verruimde openingstijden Huisartsenpraktijk Christiaanse.  
Vanaf september 2019 is de praktijk van Mattijs Christiaanse op alle
doordeweekse dagen geopend. Door deze verruimde openingstijden is er ook
weer plaats voor nieuwe patiënten. 
Mattijs Christiaanse is zelf op dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig. De
maandag en donderdag worden ingevuld door vrouwelijk huisarts Annerose
Kunenborg, die vanuit eenzelfde visie werkt.

Het Therapeuticum is groeiend in patiënten aantal. 

Dit betekent we  per ingang van 1 november personeelsuitbreiding krijgen; 

Anne Dingemanse ( praktijk ondersteuner somatiek) en 

Anja Stam ( praktijkondersteuner GGZ), komen ons team versterken.  

Yara Burger, praktijkondersteuner GGZ, gaat vanaf half oktober voor de duur

van 6 maanden met zwangerschapsverlof. Haar uren worden voor een deel

opgevuld door Anja. Voor haar resterende uren zijn we nog op zoek naar

vervanging.  

Het team van doktersassistentes gaat vanaf 9 september versterkt worden met

een tweedejaars studente van het Nova College, Jihad Kada. Jihad komt voor

https://www.therapeuticumhaarlem.nl/medewerkers/mattijs-christiaanse/
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/medewerkers/annerose-kunenborg/


de duur van 11 maanden bij ons stage lopen op maandag, dinsdag en

woensdag. Op de vorige locaties hadden we onvoldoende ruimte om een

stagiaire te begeleiden.  Deze ruimte hebben we inmiddels wel. We vinden het

belangrijk om als gezondheidscentrum een werkervaringplek aan te kunnen

bieden. 

Pyriet zinnober tabletten, een  zelfzorgmiddel van

Weleda 
Graag wil ik u het volgende zelfzorgmiddel voorstellen: Pyriet zinnober

tabletten. Het is o.a. te krijgen in het winkeltje op de begane grond van het

Van Dam Huis. Het wordt ingezet bij keelpijn, heesheid, hoest vanuit de

bovenste luchtwegen. Sommige mensen zweren erbij en nemen het

bijvoorbeeld mee op vakantie. Meteen beginnen bij de eerste verschijnselen

werkt het beste. Het gebruik is 3 à 4 maal per dag één à twee tabletten, maar

niet vlak voor het slapen, want dan zou je er te wakker van kunnen worden.

Wat is het geheim? Pyriet is een ijzer-zwavel verbinding. Het maakt

kubusvormige mineralen, maar ook andere vormen kan het maken.  U kunt het

bekijken in het Teylers museum. Samen met zinnober versterkt het in

gepotentieerde (verdunde) vorm uw eigen genezende krachten in het gebied

van de keel, het strottenhoofd en de luchtpijp. U wordt zelf weer heer en
meester daar, en “jaagt” het virus weg. Beterschap! 
Marion van Bree, huisarts

Aanbod vanuit het Therapeuticum:

Een weg naar psychische weerbaarheid 
Innerlijk leven - de moeite waard 
Op dinsdag 8 oktober start een cursus voor mensen met psychische klachten.
Het is een cursus van 7 keer 1,5 uur. De bijeenkomsten zijn niet bedoeld als
groepstherapie. De deelnemers mogen genieten van wat hun wordt
aangeboden. We hopen dat het aangebodene zal helpen om het innerlijk leven
te versterken. Dit doen we door een mooie en rijke inhoud aan te bieden: mooie
verhalen, een tweetal biografische verhalen, muziek, euritmie, voorlichting over
voeding, kunstzinnige activiteiten, voorlichting over de psyche in samenhang
met het menselijk lichaam en oefeningen in waarnemen. 29 Oktober zal er
geen cursus zijn. De aanmelding vindt plaats via de huisarts.  
doelgroep: mensen met psychische  klachten. 
groepsgrootte: 10 deelnemers maximaal 
7 Dinsdagen Van 11 uur tot 12.30 u 
Kosten 40 euro; wel mogelijkheid van reductie. 



Locatie: Fysiotherapie zaal Van Dam Huis op de tweede verdieping. 
voor meer info zie hier 

vrijdag 6 september start Kunstzinnig door de seizoenen  

elke vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur van september t/m juni- een doorlopende

activiteit- behalve in schoolvakanties. Silvia Pedrotti neemt je op kunstzinnige

wijze mee door de siezoenen. Meer info zie hier  

 

Cursus mondharmonicacursus voor mensen met COPD/Astma start

woensdag 25 september verdere info klik hier  

 

Cursus Balanceren is een Kunst start vrijdag 4 oktober voor verdere info klik

hier . 

 

Workshop Hoge Bloeddruk donderdag 31 oktober 15.30-16.45u, info over

de workshop klik hier  

 

Voor alle multidisciplinair zorgaanbod klik hier 

Komende activiteiten van het antroposofisch consultatiebureau Ouder- en
Kindzorg: 
zie agenda thema-avonden 

Mamacafé.   
Het consultatiebureau gaat 6 september a.s. starten met een mamacafé. Na

enige tijd van zoeken hebben we in het café op de tuin van de Vrije School aan

de Engelandlaan een mooie plek gevonden waar moeders elkaar kunnen

ontmoeten. Het café gaat speciaal voor dit mamacafé open. 

Behalve voor het geven van adviezen en het beantwoorden van vragen omtrent

de pasgeborene  en het jonge kind, willen we moeders uitnodigen om met

elkaar in contact te komen. 

We merken steeds weer dat er mensen in onze praktijken komen die uit een

andere stad of een ander land komen en hier in Haarlem nog weinig mensen

kennen. Op deze manier willen we ook voor hen een gelegenheid bieden om

https://www.therapeuticumhaarlem.nl/zorgaanbod/mentale_weerbaarheid/
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/zorgaanbod/kunstzinnig-door-seizoenen/
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/zorgaanbod/meerlucht/
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/zorgaanbod/balanceren-is-een-kunst/
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/zorgaanbod/hoge-bloeddruk/
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/zorgaanbod/
https://www.therapeuticumhaarlem.nl/consultatiebureau/


andere ouders te leren kennen. Dus wanneer u zelf heel jonge kinderen heeft

of gezinnen met jonge kinderen kent, met belangstelling voor antroposofie, dan

bent u welkom  en/of mag u hen attent maken op dit initiatief.



NIEUW : Antro-Café in het Van Dam Huis 
Het Van Dam Huis krijgt een nieuwe ontmoetingsplaats. 

Voor diegene die graag andere mensen wil ontmoeten, die ook ‘iets met

antroposofie’ hebben of daar nieuwsgierig naar zijn.   

Eenmaal per maand zal op vrijdagochtend van 10.30-12.00 uur de zaal open

zijn en dienen als café. Er zal koffie en thee verkrijgbaar zijn en iedereen is

welkom. 

Gastvrouw is Marijke van der Veen, die het initiatief nam. Zij vertelt:   

De bedoeling is dat we op een gezellige, ontspannen manier in  gesprek komen

over wat ons innerlijk beweegt of wat er in de wereld gebeurt. Ook mensen die

in het therapeuticum een cursus gevolgd hebben en daarna nog eens willen

met elkaar willen praten, biedt het daartoe de mogelijkheid.   

Als opmaat zal een kleine inleiding gehouden worden over een specifiek thema

als stimulans tot een gesprek. Over dat thema zullen we ook een boekentafel

inrichten met medewerking van de bibliotheek van het Van Dam Huis. De

eerste keer, eind september, zullen we ons aansluiten bij het jaarfeest van

Michaël en, het kan bijna niet anders, dan is het thema Moed.  

De data voor dit jaar zijn: 

vrijdag  27 sept, vrijdag  25 okt, vrijdag 22 november. 

Zie voor de volledige agenda van de Antroposofische Vereniging ,

uitgebreide informatie, spreker, workshopleider, aanmelding en meer

hier

Rembrandtlezing woensdag 25 september 

Lees en werkgroep over elementaire wezens zondag 13 oktober 2019 en

verder

Het mysterie van het kwaad en de ontwikkeling van de mens woensdag

16 oktober 

Landelijke sprookjesdag zaterdag 26 oktober 

Workshop pasteltekenen donderdag 7 november en meer data

Gedenkstonde voor gestorvenen zaterdag 9 november 

Adventsviering maandag 2 december

https://www.antroposofiehaarlem.nl/activiteiten/events/
https://www.antroposofiehaarlem.nl/activiteiten/events/


't Winkeltje 
geopend op maandag – vrijdag 9:00 – 15:00 uur Tel. : 023- 5324823 

tijdens schoolvakanties gesloten. 

Volg ons ook op Instagram of facebook. 
* Altijd al een zonnenkindpop willen maken? 

Poppen die je op de vrije school tegenkomt, gemaakt van natuurlijke

materialen zoals wol en katoen. Er gaat een cursus in het Van Dam Huis van

start. 

Data: dinsdagen 8, 22, 29 oktober en 5 en 12 november 19.30 – 22.00 uur 

Kosten:  € 65 (excl materiaal circa € 25) Info en aanmelding: fheirman@gmail.com 

*Viltproeverij: 

Vier woensdagochtenden in (2, 9, 16. 23 oktober): naaldvilten in het platte

vlak en 3D, natvilten in het platte vlak en 3D. Verdere info in 't Winkeltje. 
 
Bibliotheek  

Volg ons ook op Instagram  bibliotheekvandamhuis 

 
ons mailadres is 
keerkring@antroposana.nl 
 
Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 
 
 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to hildarijkmans@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

De Keerkring · Prinsen Bolwerk 3b · Haarlem, Nh 2011MA · Netherlands 
 

https://www.instagram.com/antroposofischwinkeltjehaarlem/?hl=nl
https://www.facebook.com/antroposofischwinkeltje/
https://www.instagram.com/bibliotheekvandamhuis/?hl=nl
mailto:keerkring@antroposana.nl
https://antroposana.us12.list-manage.com/profile?u=d47796fda3f3e5042fb02a91d&id=3676a91f8b&e=34276d3b70
https://antroposana.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=d47796fda3f3e5042fb02a91d&id=3676a91f8b&e=34276d3b70&c=f187c41962
https://www.facebook.com/antroposana
https://mailchi.mp/0ed4478ee010/www.dekeerkring.info
mailto:keerkring@antroposana.nl
mailto:hildarijkmans@gmail.com
https://antroposana.us12.list-manage.com/about?u=d47796fda3f3e5042fb02a91d&id=3676a91f8b&e=34276d3b70&c=f187c41962
https://antroposana.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=d47796fda3f3e5042fb02a91d&id=3676a91f8b&e=34276d3b70&c=f187c41962
https://antroposana.us12.list-manage.com/profile?u=d47796fda3f3e5042fb02a91d&id=3676a91f8b&e=34276d3b70
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=d47796fda3f3e5042fb02a91d&afl=1

