Nieuwsbrief mei 2017
Beste geïnteresseerde,
“In de maand mei legt elk vogeltje een ei”, is een uitspraak die ik leerde toen ik klein was
en nog steeds kijk ik vanaf de maand mei naar de nestjes en de kuikentjes in de sloot.
Sinds vorig jaar staat de maand mei voor mij echter ook voor het uitkomen van de nieuwe
adressengids. Vorige week woensdag is de nieuwe adressengids naar de drukker gegaan
en deze zal vanaf 10 mei verspreid worden.
Dit jaar is het thema ‘euritmie‘ en is er een speciaal thema-artikel “Wat is… euritmie?”
Hierin lees je hoe het is ontstaan en hoe het wordt toegepast. Op de website gaat het
artikel (vanaf 10 mei) verder met o.a. ervaringen en links naar relevante boeken en
websites. Naast het thema-artikel en de adressen van de deelnemers staan er ook weer
drie mooie inspirerende portretten in de adressengids.
Het interview met Henk van der Wal van Fermenoto kun je nu al lezen op de website.

Gino Smink

Zieke kinderen thuis? Zo ondersteun je ze met natuurlijke middelen

Op 10 mei in Alkmaar en op 17 mei in Haarlem, wordt de
nieuwe adressengids verspreid onder de initiatiefnemers.
Dit jaar leek het ons leuk om deze avond openbaar te maken en
naast het verspreiden van de gidsen ook een lezing te houden
voor geïnteresseerden in de antroposofie.
Deze avonden zullen beginnen met een lezing van Tiny Ros
over het verzorgen van zieke kinderen thuis. Naast informatie
over welke natuurlijke middelen je kunt gebruiken zal er ook
aandacht zijn voor de functie van ziek zijn voor de ontwikkeling
van het kind. Aan het einde van de lezing is er de mogelijkheid
om vragen te stellen, en Tiny zal producten en materialen
meenemen zodat je kunt zien hoe deze eruitzien.
Na de lezing is er koffie en thee en de mogelijkheid om met elkaar
van gedachte te wisselen. En uiteraard kun je dan ook meteen de
nieuwe adressengids menemen.

Geïnspireer d door

Antro poso fie
Adre ssen gids

Datum: 10 mei van 20:00 - 22:00 inloop om 19:45
Locatie: Rudolf Steinerschool Alkmaar, Sperwerstraat 1,
Opgeven niet nodig
Vrijwillige bijdrage

Regio Noord-Hol land

antropo sofieage nda.nl

2017 - 2018

Datum: 17 mei van 20:00 - 22:00 inloop om 19:45
Locatie: Rudolf Steinerschool Haarlem, Engelandlaan 2
Opgeven niet nodig
Vrijwillige bijdrage

Dankwoord

Graag wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen de
nieuwe adressengids tot een mooi geheel te maken.
Ina Maria Freitas, Juf Meeta en Charlotte Fischer voor
de foto’s die ik mocht maken en heb ontvangen. Rowan
en Lidy voor het poseren.
Mijn speciale dankbetuiging gaat uit naar Anneke
Kraakman, euritmie therapeute in het therapeuticum
in Haarlem, voor het meedenken, het aanleveren van
beeldmateriaal en het nalezen van het thema-artikel
over euritmie.

Aankomende maand in de agenda

Haarlem 3 mei
Schildercursus op vochtig papier
We ervaren een karmijn rood, dat ons veel warmte geeft heel anders
dan een turkoois dat door zijn frisheid en helderheid veel structuur
geeft. Door de kleuren te schilderen in hun kwaliteiten en beweging
werken we aan onszelf zowel psychisch als fysiek. Meer info
Alkmaar 10 mei & Haarlem 17 mei
Lezing en verspreiding van de nieuwe adressengids
Tiny Ros zal de avond beginnen met een lezing over het verzorgen
van zieke kinderen thuis. Naast informatie over welke natuurlijke
middelen je kunt gebruiken zal er ook aandacht zijn voor de functie
van ziek zijn voor de ontwikkeling van het kind. Meer info
Amsterdam 25 mei
De heer van de hemelkrachten op aarde
Op deze Hemelvaartochtend zullen we met elkaar, onder leiding van
Ernst Terpstra, een bijzondere gebrandschilderde altaarbeeltenis van
Marc Chagall in een Zuid-Engelse kerk bekijken.
Meer info
Schoorl 27 mei
Workshop: Een dag om op verhaal te komen!
Ondersteuning in verwerking van verlies en rouw. De manier van
schilderen waarbij we zelf onze verf maken met de rijke aarde pigmenten geeft de mogelijkheid om verlies en rouw te verwerken.
Meer info

Kijk voor de complete agenda van mei op antroposofieagenda.nl

Recente interviews

Guido Heidendal - Ecologisch Bouwer
Guido Heidendal maakte heel wat omzwervingen op het gebied van
werk, voordat hij in 2007 met zijn eigen ecologisch klusbedrijf begon.
Voor timmer-, schilder-, isolatie- en renovatiewerk met milieuvriendelijke en duurzame materialen kun je bij hem terecht. Maar zijn hart ligt
bij de biologisch-dynamische... Vanaf 10 mei te lezen op de website
Sjaak Groot - Euritmie therapeut
Sjaak Groot studeerde af als fysiotherapeut, maar was na een cursus
euritmie zo onder de indruk van dit vak dat hij besloot er nog een studie achteraan te doen. Na jaren werkervaring als euritmie docent, is hij
sinds 2012 ook zelfstandig euritmie therapeut.
Vanaf 10 mei te lezen op de website
Henk van der Wal - Coördinator bij Fermento
De klant stapt straks bij ons letterlijk de bakkerswereld in. Via een
aparte routing - die is aangegeven op de grond - kun je een gedeelte
van de bakkerij betreden, zodat je met eigen ogen kunt zien hoe het
deeg wordt gekneed, gebakken en af staat te koelen. Er komt een bibliotheek met boeken over brood en banket... Lees verder
Ardan Heerkens - Priester van de Christengemeenschap in Amsterdam
Omdat de teksten en sacramenten waarmee wij werken doorgegeven
zijn via Rudolf Steiner, wordt het door sommige mensen gezien als zijn
gedachtegoed en krijgt het iets goeroe-achtigs. Maar zo is het niet.
Steiner was een geesteswetenschapper en kreeg alle teksten door...
Lees verder
Sarah Box - Kleuterjuf van de Rudolf Steinerschool in Haarlem
Sarah Box studeerde filosofie toen ze er tijdens een reis door India
opeens achterkwam dat ze de lerarenopleiding wilde gaan doen. In het
laatste jaar van haar studie begon ze tegelijkertijd aan de Vrijeschool
Pabo. Nu werkt ze als kleuterjuf op de Rudolf Steinerschool in
Haarlem. Lees verder

Kijk voor meer interviews op de antroposofieagenda.nl
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