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Een nieuwe naam in 2018

Beste geïnteresseerde,

De eerste twee weken van september waren extreem nat, en dat hebben ze gemerkt 
bij ‘Wij Telen Groente’ in Haarlem. Bij de biologische zelfoogst tuinderij werden de 
pompoenen een maand eerder van het land gehaald dan gewenst. Het was de be-
doeling om deze te oogsten tijdens het oogstfeest van 14 oktober, maar omdat ze in 
enorme plassen water lagen, was de kans op verrotting te groot. Met geleende laar-
zen liepen we over het land bij WTG in Haarlem, terwijl Natasja Teesing ons meenam 
en liet zien wat er allemaal geoogst kon worden die dag. Het resultaat van het inter-
view dat we met haar hadden is nu te lezen op de website. 

Verder hebben we deze maand wat meer tips voor de agenda, want deze is behoorlijk 
vol en divers deze maand. Met spirituele, opvoedende, therapeutische en kunstzinni-
ge agenda punten.

Gino Smink

Vanaf deze maand is er op de website van de  
antroposofieagenda.nl de nieuwe rubriek, “Nieuws“. 
Hier vind je korte berichten over nieuwe ontwikkelin-
gen van ons en de  de deelnemende initiatiefnemers
 
Ga naar de nieuwsrubriek

Sinds het verschijnen van de eerste adressengids 
in 2015 is de focus van in eerste instantie puur 
een agenda in Haarlem e.o. verschoven naar een 
algemenere informatiebron over antroposofie in 
Noord-Holland. Denk aan de interviews, de huidige 
website, de thema-artikelen en nu de nieuwsrubriek.

In 2018 krijgt de antroposofie agenda dan ook een 
nieuwe naam: Antroposofie Noord-Holland.

https://antroposofieagenda.nl/nieuws-antroposofie-noord-holland


Reünie rudolf steiner haarlem bestaat 70 jaar!

Nieuwe antroposofische mbo opleiding voor de kinderopvang

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseert de Rudolf Steiner (school & college) Haarlem 
een grote reünie. Aanleiding voor de reünie is het 70-jarig bestaan van de school in 
het jaar 2017.

Iedereen die onderwijs heeft genoten of werkzaam is (geweest) op de Rudolf Steiner 
Haarlem is van harte uitgenodigd.

Datum: 7 oktober 2017
Tijd: van 15:00 tot 18:00 uur
Plaats: hoofdgebouw aan de Engelandlaan 2, Haarlem
Aanmelden: mail naar reunie@rscollege.nl onder  
vermelding van je naam, je leerkracht en het jaar dat je van 
school ging.

Deel deze aankondiging met oud-klasgenoten of collega’s zodat we zoveel mogelijk 
mensen bereiken en houd Facebook dit jaar in de gaten voor meer informatie.
Heb je nog oude foto’s uit de tijd dat je op school zat of hebt gewerkt, stuur die dan, 
voorzien van je naam, jaartal en verdere info naar:
Mariëtte Boersema, Postbus 144, 2100AC Heemstede.

Wij vragen voor deze dag een bijdrage in de kosten van €5,- te betalen bij binnen-
komst.
Voor wat lekkers te eten (zoet, hartig) vragen wij jullie, volgens goede vrijeschool  
traditie, iets zelf te bakken of te maken en mee te brengen.

Vanuit de Vereniging Antroposofische Kinderopvang is er een grote behoefte geuit 
om goed gekwalificeerd personeel binnen de organisaties te krijgen. Deze vraag komt 
voort uit de grote groei van de antroposofische kinderopvang in Nederland die jaar op 
jaar heeft plaats gevonden. 

Daarom zal de School voor Antroposofische Kinderopvang vanaf 2018 haar  
deuren openen. Dit wordt een erkende MBO opleiding (niveau 4) die start als één jarig 
BBL-traject en die in een later stadium ook een 3-jarige opleiding op MBO zal krijgen. 
Het curriculum wordt zorgvuldig ontwikkeld zodat de antroposofische pedagogiek en 
het mensbeeld er duidelijk in verweven is en er wordt aansluiting gezocht bij bestaan-
de MBO instellingen in Nederland. Vanuit deze ontwikkeling zal er vervolgens ook 
aansluiting worden gevonden met het HBO.

Wil je meer weten?
bekijk dan hier onze website:
www.school-vak.nl.

http://www.school-vak.nl


Aankomende maand in de agenda

Haarlem | donderdag 12 oktober 
lezing: “Worden wie je bent” 
Kinderen oriënteren zich al lang voor hun geboorte op hun toekom-
stige ouders; een bijzonder gegeven. Vanuit deze veronderstelling 
ontstaan prachtige pedagogische inzichten, praktische handvatten 
en vooral gezondmakend onderwijs,... Meer info

Den-Hoorn - Texel  | vrijdag 13 & zaterdag 14 oktober 
Kunstweekend 1: Beeldhouwen in speksteen 
Vanuit een ruwe speksteen gaan we op zoek naar een natuurlijke 
vormgeving van de steen.We zoeken niet naar een voorstelling van 
een mens of figuur maar enkel naar een vloeiende vormgeving van 
het geheel. Meer info

Warmenhuizen | zaterdag 14 oktober
Herfstworkshop Yoga & Muziek
Muziek en yoga bieden, ieder op zijn eigen manier, voor jou de mo-
gelijkheid om bij de lichtkracht van de zomer, in de koelere periode 
van het jaar, aan te kunnen sluiten. Meer info

Bergen | dinsdag 10-17-24-31 oktober en 7 november
Workshop: Verzorgen van de medemens met massage 
aan bod komen de: de aanraking, ritme, oliën, warmte, wijze van in-
wrijving, de pakking en eenvoudige massagevormen. Praktijk gerich-
te workshop voor mensen die met massage partner, kind of ouder 
willen ondersteunen of die mantelzorg verlenen.. Meer info

Haarlem | zaterdag 7 oktober
Biomarkt met Haarlemse biologische groenten
Iedere eerste zaterdag van de maand vindt de BioMarkt plaats in de 
Haarlemmer Kweektuin. Hier kun je terecht voor biologische groen-
ten, brood, fruit, vleeswaren, kaas en verdere lekkernijen. Ook vind je 
er duurzame cadeautjes. Meer info

Kijk voor de complete agenda van oktober op antroposofieagenda.nl

Amsterdam | zondag 8 oktober
Michaëlsfeest ‘De Lady met de lamp’
Een feest voor jong en oud met muzikaal toneel, oogstactiviteiten en 
een feestelijke lunch.

Meer info

https://antroposofieagenda.nl/lezingen/antroposana-de-keerkring-patientenvereniging-haarlem-eo/lezing-Worden-wie-je-bent/272
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/stichting-waldar/Kunstweekend-1-Beeldhouwen-in-speksteen/273
https://antroposofieagenda.nl/workshops/crescenda-muziek-beweging-therapie/Herfstworkshop-Yoga-Muziek/271
https://antroposofieagenda.nl/workshops/therapeuticum-egelantier/Workshop-Verzorgen-van-de-medemens-met-massage/179
https://antroposofieagenda.nl/overige/de-nieuwe-akker/Biomarkt-met-Haarlemse-biologische-groenten/242
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/praktijk-voor-schildertherapie-in-licht-kleur-en-duisternis-anna-robadey/Schilderen-met-stof-en-viltwol/195
https://antroposofieagenda.nl/agenda/oktober/
https://antroposofieagenda.nl/vieringen/de-christengemeenschap-andrieskerk-amsterdam/Micha%C3%ABlsfeest-De-Lady-met-de-lamp/264
https://antroposofieagenda.nl/cursussen/praktijk-voor-schildertherapie-in-licht-kleur-en-duisternis-anna-robadey/Schilderen-met-stof-en-viltwol/195


Recente artikelen

Kijk voor meer interviews en artikelen op antroposofieagenda.nl

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wat is... Euritmie
De bewegingskunst euritmie werd geboren op 1 september 1912, de 
dag waarop Rudolf Steiner de allereerste euritmie oefening gaf aan de 
negentienjarige Lory Smits. Lory wilde graag iets met kunst en bewe-
ging doen, en op advies van Rudolf Steiner was zij negen maanden 
eerder aan de slag gegaan met... Lees verder

Natasja Teesing - Deelnemer bij Wij Telen Groente
‘Na een tijdje hoorde ik dat ze op deze plek een zelfoogsttuin wilden 
realiseren. Ik ben toen naar een open dag van Moestuin Leyduin ge-
gaan, een andere zelfoogsttuin ook opgestart samen met stichting 
De Nieuwe Akker, en was onmiddellijk verkocht. Ik meldde me daarna 
meteen aan als vrijwilliger voor WTG. Wat me enorm aanspreekt, is dat 
je het samen met een groep mensen en de tuinder doet: het zaaien, 
onderhouden, verzorgen en natuurlijk het oogsten. Met elkaar zet je de 
schouders eronder om het te laten slagen, ook wanneer het pijpenste-
len regent zoals vandaag. Met spoedzaken komen mensen vaak in  
grote getale opdagen. Net is er bijvoorbeeld besloten dat de  
pompoenen van het land gehaald moeten worden om rotting in de 
plassen water te voorkomen. Vorig jaar hebben we met een groep 
mensen de wortelen onkruidvrij gemaakt. Om het verschil tussen het 
loof van de wortels en het onkruid te kunnen zien, moeten de wortels 
eerst een beetje groeien... Lees verder

Zieke kinderen thuis: Hoe verzorg je ze met natuurlijke middelen
Op 10 & 17 mei gaf Tiny Ros, antroposofisch verpleegkundige, een 
inspirerende lezing over het verzorgen van het zieke kind met natuur-
lijke middelen. Wat kun je als ouder doen bij koorts, oorpijn, buikpijn en 
hoest? Ze besteedde ook aandacht aan het voorkomen van ziektes én 
de functie van ziek zijn...Lees verder

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

https://antroposofieagenda.nl/artikelen/
https://antroposofieagenda.nl/wat-is/euritmie/thema-artikel-over-euritmie/19
https://antroposofieagenda.nl/portretten/natasja-teesing/deelnemer-bij-wij-telen-groenten/25
https://antroposofieagenda.nl/lezing/zieke-kinderen-thuis/hoe-verzorg-je-ze-met-natuurlijke-middelen/23
https://antroposofieagenda.nl/portretten/niek-dol/zorgboer-bij-zorgboerdeij-vrouw-holle/24

