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Beste geïnteresseerde,

Als eerste wensen we je een mooi, gezond en inspirerend 2018 toe. In dit nieuwe jaar 
maken we weer een mooie adressengids, schrijven we inspirerende artikelen én is 
de website bij het lezen van deze nieuwsbrief inmiddels verhuisd naar antroposof-
ie-noord-holland.nl.

In 2013 startte Marijke de Vries en Peter Kapenga met een papieren agenda die 
geïnspireerd was door de antroposofie in de regio Haarlem en omstreken. Nu vijf jaar 
later is dit project ontwikkeld in een adressengids voor Noord-Holland en een website 
die breder is dan alleen een agenda. Mede hierdoor vond ik dat de naam antroposofie 
agenda niet meer de lading van de website dekte en vanaf vandaag heet de website 
dan ook antroposofie-noord-holland.nl.

De website heeft niet alleen een nieuwe naam, ook het uiterlijk is iets aangepast, al 
ademt hij nog steeds dezelfde sfeer. Door de andere opzet zijn er meer adressen, ac-
tiviteiten en artikelen te zien op een scherm waardoor je minder hoeft te scrollen. Ook 
krijg je nu een gehele agenda voor je in plaats van eentje per maand en worden acti-
viteiten die meerdere keren gegeven worden één keer getoond zodat er geen sprake 
meer is van agenda vulling. Onderaan de pagina bevindt zich een zogeheten ‘snel 
menu’ waardoor je makkelijk heen en weer kunt ‘bladeren’.

Neem een kijkje en laat je inspireren.

Gino Smink en Daphne van Heerdt

Oproep foto’s architectuur

Vorig jaar was het thema van de adressengids ‘Euritmie’ en dit jaar zal het thema de 
antroposofische architectuur zijn. Daarvoor ben ik op zoek naar foto’s van gebouwen 
en/of interieurs. Dit mogen ook accenten of details zijn. Heb je geen foto’s maar weet 
je een mooi gebouw, dan hoor ik dat ook graag. Foto’s en/of locatie’s graag mailen 
naar info@antroposofie-noord-holland.nl

http://https;//antroposofie-noord-holland.nl


Nu in de agenda

https://antroposofie-noord-holland.nl/agenda/


Recente artikelen

Kijk voor meer interviews en artikelen op antroposofie-noord-holland.nl

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Natasja Teesing - Deelnemer bij Wij Telen Groente
Natasja Teesing heeft twee oogstaandelen bij biologisch-dynamische 
stadstuinderij Wij Telen Groente (WTG) in Haarlem. De naam is afge-
leid van het Westelijk Tuinbouw Gebied, van oudsher de plek waar de 
groenten van Haarlem werden geteeld. Een keer per week komt ze 
meestal samen met (een van) haar kinderen naar de tuin... Lees verder

Ceri en Annemiek Sait - Zorgboerderij George Morris
De Engelse Ceri en Nederlandse Annemiek Sait ontmoetten elkaar in 
1988 op de Camphill Sheiling School in Engeland. Een gemeenschap 
waar medewerkers en verstandelijk beperkten samenwonen in ver-
schillende huizen, zodat de laatsten zich in een veilige omgeving kun-
nen ontwikkelen. Lees verder

Wat is... Denken - Voelen - Willen
Denken, Voelen en Willen. Drie krachten die, als ze in balans zijn, zor-
gen voor een gezond, evenwichtig en vrij leven waardoor de mens zijn 
pad op aarde op de juiste manier kan doorlopen. Deze zielenkrachten 
komen tot uiting in en via de menselijke gestalte, bestaande uit het 
hoofd, de romp en... Lees verder

Jacqueline Braak - mede-oprichter Vrij School Castricum 
Deze maand verschijnt het interview dat we hadden met Jacqueline 
Braak - mede-oprichter van de Vrij school Castricum. Hierin kun je 
lezen hoe Jacqueline van “Mijn kinderen gaan niet naar de vrijeschool” 
toen ze uiteindelijk kinderen kreeg de ommezwaai maakte en zelfs een 
vrije school oprichtte.

Niek Dol - Zorgboer bij zorgboerdeij Vrouw Holle
Niek Dol runt met hulp van een aantal vrijwilligers zorgboerderij Vrouw 
Holle in Ursem. Niek is een man die zorgvuldig zijn woorden kiest en 
een eigen heldere visie op het zorgboeren heeft. Een visie die hij al 
doende heeft ontwikkeld. Alles wat hij doet, doet hij met gevoel en 
vanuit zijn hart. Hij vaart zijn eigen koers,...  Lees verder
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