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Alkmaar

Rudolf Steinerschool Alkmaar  
Vrijeschool basisonderwijs
 
informatieochtend
o.a: vrijdag 14 januari (3 dag.) 

De ochtend is bedoeld voor nieuwe ouders die overwegen 
hun kind(eren) bij ons aan te melden of dat al hebben gedaan 
via een voor-aanmelding en willen kennismaken met onze 
school.

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming 
Maria Tomassen 

Zingen in Encanto in Alkmaar?
Op woensdag 

Encanto is een a-capella, gemengd koor o.l.v. Mara Tomassen.

Amsterdam

De Christengemeenschap  
Andrieskerk Amsterdam

Oberufer Kerstspel
zondag 19 december

Het Kerstspel over de geboorte van Jezus – met muziek van 
Erwin Schaller – wordt in de grote kerkruimte opgevoerd 
door een spelersgroep van jongeren in en om de Andries-
kerk. Aanmelden is noodzakelijk. Leeftijd: vanaf 6 jaar.

De Koog Texel

Maartenhuis, Eetwinkel & Schenkerij 
De Windroos 

Kerstmarkt op het Maartenhuis Texel
woensdag 15 december 

woensdagavond 15 december van 17.00-20.00  is er de jaar-
lijkse kerstmarkt op het Maartenhuis, Ruijslaan 81 in de Koog.

Hoorn

Stemonthulling Zanglessen en koorvorming 
Maria Tomassen 

Zangles in Hoorn
Op zaterdag 

Onbewuste verkeerde houdingen, emotionele of fysieke 
blokkades beperken de vrije klankstroom en zorgen ervoor 
dat we maar een klein gedeelte gebruiken van ons instru-
ment, ons “klank”lichaam.

Overveen

HorusConsult - Voor groei en balans in je 
persoonlijke en professionele leven 

Stiltedag aan Zee
woensdag 5 januari 

Ervaar en benut de helende kracht van stilte. Gewoon op 
een doordeweekse dag. Even geen stress, geen werk, geen 
scherm, geen calls, geen meetings. Alle aandacht voor jezelf.

Ursem

Zorgboerderij Vrouw Holle 

Teuttuin
Op vrijdag

Reserveer een stukje van onze tuin en kom genieten.
Bij ons in de tuin of in en rond de boerderij. Genieten van de 
dieren, de bomen/planten en vooral de rust!
Een plek die overstroomt van inspiratie.

Warmenhuizen

Crescenda atelier voor beweging & muziek 

“Nu zijt wellekome”  
samenspel ochtend op de lier
zaterdag 11 december 

In de tijd voor kerst rust en stilte vinden in de mooie klanken 
van de lier.
Samen kerstliederen en -melodieën laten klinken
o. l. van Cornelia Wiemers

Haarlem

Antroposofische Vereniging Haarlem 

Euritmie in de adventstijd
o.a: dinsdag 7 december (3 dag.) 

De geweldige ruimte van een winterse sterrenhemel maakt 
een oneindig diepe indruk op de ziel.

Muziek maken doe je samen
donderdag 16 december 

In deze muziek workshop gaan we verschillende instrumen-
ten bespelen en samen laten klinken. We gaan ontdekken 
wat je tegenkomt als je samen muziek maakt. Hierbij kan je 
denken aan: luisteren naar elkaar, hoe blijf je bij jezelf, hoe 
geef je ruimte aan de ander en vooral...

Helende-consulten 

Stiltemeditatie met volle maan
zondag 19 december 

Wil je meedoen aan een stiltemeditatie in het prachtige licht 
van de volle maan? Schrijf je dan in via het contactformulier.

Marijke de Vries 
kunstzinnige therapie beeldend 

Vormschilderen in de beeldende therapie
Vanaf: zaterdag 22 januari (3 dag.) 

Vormschilderen is een techniek die ontwikkeld is door de 
kunstzinnig therapeut Gerard Maas. Hij was 30 jaar werkzaam 
op de Psychiatrische afdeling van het Dijkzichtziekenhuis te 
Rotterdam.

Therapeuticum Haarlem

Euritmietherapie bij Hooikoorts
o.a: woensdag 1 december (3 dag.) 

De serie Euritmietherapie bij Hooikoorts zal bestaan uit een 
individuele intake, vijf groepslessen en daarna nog vijf indi-
viduele lessen. Het is heel stimulerend om in een groep de 
oefeningen te leren. Maar ieder is anders, dus een individuele 
aanpassing is daarna wel gewenst.

Mamacafé
vrijdag 3 december 

Een bijeenkomst voor moeders op een prachtige plek in de 
natuur aan het Spaarne. We bespreken onderwerpen als 
(borst) voeding, opvoeding, kleding, warmte etc.

Vrije School de Lindeboom 

informatie uurtje
woensdag 12 januari 

De informatiemiddag duurt van 13.30 tot 14.30 u en wordt 
gehouden door een kleuter- en een onderbouwleerkracht.
We verzoeken u geen kinderen mee te nemen.

De website is voorzien van een nieuwe uiterlijk, 
neem een kijkje op antroposofie-noord-holland.nl 

Wil je ook vermeld worden op de website en/of in 
de nieuwe adressengids? Meld je dan aan  

vóór 6 december 2021 via de website of via 
info@antroposofie-noord-holland.nl 

Oproep

In januari verschijnt de nieuwe adressengids en deze dit 
keer in het teken staan van de zorgboerderijen. Net zoals 
eerdere edities zijn we daarvoor opzoek naar beeldmateri-
aal. 

Heb jij mooie foto’s van 
zorgboerderijen, die ik kan en 
mag gebruiken?

Neem dan contact op via  
info@antroposofie-noord-hol-
land.nl. 

Direct versturen mag  
uiteraard ook.

antroposofie-noord-holland.nldigitale nieuwsbrief

Laat je ook inspireren!


