Nieuwsbrief september 2017
Beste geïnteresseerde,
Na een kleine zomerstop staan er vanaf deze maand weer een paar interessante interviews in de planning. Zo gaan we in september op bezoek bij de Nieuwe Akker in
Haarlem om te kijken hoe een gezin daar wekelijks hun biologische groenten oogst. In
oktober bezoeken we Ceri en Annemiek Sait van Woon Zorgboerderij George Morris
in de Wieringerwerf voor een interview. Vlak voor de zomerstop spraken we met Niek
Dol van zorgboerderij ‘Vrouw Holle’ een karakteristieke boerderij met een prachtige
tuin. Het resultaat kun je deels lezen in deze nieuwsbrief, het gehele portret vind je
op de website.
Nu de zomer ten einde loopt begint de agenda weer voller te raken met lezingen,
cursussen en workshops. Hieronder zie je een kleine selectie, maar op de website
vind je nog meer activiteiten.
Gino Smink

Aankomende maand in de agenda

Alkmaar vanaf 13 spetember
Aanvang nieuwe koorseizoen van Encanto in Alkmaar/Daalmeer
Woensdagavond 13 september begint weer het nieuwe koorseizoen
van Encanto o.l.v. Maria Tomassen
Meer info

Bergen 18 september
Workshop: Inspiratie en Creativiteit
Door te wandelen in de natuur, laten we ons inspireren tot creativiteit
in de vorm van gedichten en beeldend werken, wat ons een nieuw
impuls voor de toekomst kan geven.
Meer info
Hoorn vanaf zaterdag 23 september
Academie voor Ouders Hoorn e.o.
De Academie voor Ouders Hoorn e.o. biedt komend schooljaar
(2017-2018) een cursus aan ter inspiratie en ondersteuning van je
taak als opvoeder en het vormgeven van je ouderschap. Hierbij is de
antroposofie een belangrijke inspiratiebron. Meer info

Kijk voor de complete agenda van september op antroposofieagenda.nl

Recente artikelen

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, simpelweg omdat hij niet
anders wil.
‘Op dit moment heb ik een sterk team van vaste vrijwilligers om mij
heen. Frank, Thiemo en Joop helpen me met het werk op de boerderij
maar ook met het begeleiden van Ilja en Eli, de twee zorgvragers die
hier zijn. Wat ik belangrijk vind, is dat iedereen die hier komt bijdraagt
aan het groter geheel. Ilja bijvoorbeeld hangt de was op, maait het
gras en dekt de tafel. Dat zijn zijn vaste klussen. Het gaat allemaal wat
traag, maar hij is heel secuur; alle sokken worden keurig per stel bij
elkaar gehangen en zo nodig bij elkaar gezocht. 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 natuurlijke 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
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 beweging doen, en op advies van Rudolf Steiner was zij negen maanden
eerder aan de slag gegaan met... Lees verder
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... Lees veder

Kijk voor meer interviews en artikelen op antroposofieagenda.nl
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