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aanraking? Wat is de kracht van warme kleuren, een warme 
sfeer? Wat maakt dat we de omgang tussen mensen ‘warm’ 
noemen, zonnig en hartelijk? Een voordracht door Astrid van 
Zon.

De bijzondere Paasdatum van 2019
zondag 17 februari

De uitkomst van de berekening, die wordt gebruikt voor het 
bepalen van de Paasdatum valt doorgaans samen met de 
kosmische realiteit. Af en toe is dat echter niet het geval, 
zoals in 2019. Een lezing door Ernst Terpstra over de achter-
gronden en de consequenties hiervan.

Marijke de Vries  
kunstzinnige therapie beeldend
Locatieadres: Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam
www.kunsttherapiehaarlem.nl

Medische conferentie ode aan de vitaliteit
zaterdag 2 februari

In deze conferentie richten we eerst onze aandacht op vita-
liteit zelf. Wat is vitaliteit eigenlijk? In onderzoek naar vitaliteit 
staan de begrippen veerkracht, energie en motivatie centraal.

Valborgkoor
Locatieadres: Oranjekerk, 2e Van der Helststraat 1-3  
in Amsterdam.
www.valborgkoor.nl

DUISTER en LICHT
zondag 3 februari 

Hierbij nodigt het Valborgkoor u uit om te komen luisteren 
naar sacrale en profane koorwerken geschreven door diverse
componisten uit verschillende landen in Europa waaronder
Rusland.

Bergen

Therapeuticum Egelantier
Prinsesselaan 52 
1861 EP Bergen 
www.therapeuticum-egelantier.nl

Workshop: Adem en stemtraining
Vanaf: maandag 21 januari (4 dag.)

Een diepere ademhaling geeft rust en vitaliteit. Het spreken 
op de ademstroom geeft kracht, zowel aan de stem als aan 
onszelf. We staan daardoor met meer zelfvertrouwen in het 
leven

Alkmaar/Oudorp

De Sterrenzanger Vrijeschool basisonderwijs
Mercuriusstraat 13 
1829 CE Alkmaar/Oudorp
www.desterrenzanger.nl

Open dag: Vrije school de Sterrenzanger
woensdag 6 februari

Op woensdag 6 februari 2019 kunnen geïnteresseerde 
ouders een kijkje komen nemen in onze school. Er zijn open 
euritmielessen, een tentoonstelling van werk van de kinderen 
en rondleidingen zodat u kunt zien hoe de klassen aan het 
werk zijn. 

Amsterdam

De Christengemeenschap Andrieskerk  
Amsterdam
A.J. Ernststraat 869 
1081 HL Amsterdam 
amsterdam.christengemeenschap.nl

Oberufer Driekoningenspel
zondag 6 januari

Middeleeuws spel over het spanningsveld van de zoekende 
lichtkracht, die uitgaat van de drie priesterwijzen op hun weg 
naar het Kind, en de aardse doodskrachten die door koning 
Herodes heen werkzaam zijn. Leeftijd: vanaf 10 jaar.

Diekoningenfeest
zondag 13 januari

Een Driekoningenfeest voor alle leeftijden vanaf 3 jaar: een 
mooi verhaal, begeleid door muziek en we zingen met elkaar 
over de tocht van de koningen op hun weg naar het Kerst-
kind.

Gebed is de adem van mijn ziel
zondag 27 januari

Op de laatste zondag van de Internationale Week van het 
Gebed, zal Maarten Vogelaar (31, studentenpastor-pionier) 
worden geïnterviewd door Désanne van Brederode over 
welke betekenis het gebed in je leven kan krijgen. Met aan-
sluitend gesprek.

Warmte en omhulling
donderdag 7 februari

Warmte en omhulling zijn voor een gezonde ontwikkeling on-
ontbeerlijk. Wat doen de warmte van kleding en lichamelijke 

Antroposofie Noord-Holland Nieuws
Geïnspireerd door januari & februari
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Cursus intuitief tekenen, schilderen  
& boetseren
Vanaf: woensdag 16 januari (13 dag.) &  
Vanaf: vrijdag 18 januari (13 dag.)

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijkse 
beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf en 
wat er in jou leeft? Kom dan naar de cursus intuïtief tekenen, 
schilderen en boetseren bij KunstZIN Haarlem.

Marijke de Vries 
kunstzinnige therapie beeldend
Sparenbergstraat 50 
2023 JW Haarlem 
www.kunsttherapiehaarlem.nl

Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit.
Vanaf: woensdag 6 februari (4 dag.)

Hooggevoelige mensen kennen een rijk innerlijk leven, een 
groot gevoel voor schoonheid en harmonie en een sterke 
intuïtie.
Maar hooggevoelige mensen zijn ook snel overprikkeld door 
alle indrukken en eisen die op hen afkomen.

Praktijk voor Schildertherapie in licht, kleur en 
duisternis Anna Robadey
Jan Haringstraat 3 
2023 KA Haarlem 
www.schildertherapiehaarlem.nl

schildercursus:  
de kleuren van de cultuurperioden
o.a: donderdag 10 januari (5 dag.)

Sommige wetenschappers in de 19e eeuw dachten dat de 
Grieken kleurenblind waren, omdat ze de blauwe kleur ner-
gens noemden of beschreven. Ze waren zeker niet kleuren-
blind maar konden het kobalt blauw nog niet waarnemen.

Rudolf Steinerschool Haarlem Vrijeschool ba-
sisonderwijs
Locatieadres: Spijkerboorpad 4
2037 EA Haarlem
www.rsschool.nl

Leerrijp worden
woensdag 9 januari

Ieder jaar worden in Nederland duizenden kleuters bekeken 
op leerrijpheid. Is deze kleuter ‘rijp’ voor het schoolse leren in 
klas 1 of groep 3? Waar kijken vrijescholen, samen met de ou-
ders, naar om waar te nemen of een kind leerrijp is? Tijdens 
de avond op 9 januari volgen wij de ontwikkeling.

Workshop: Verzorgen van de medemens met 
massage
Vanaf: dinsdag 5 februari (5 dag.)

In deze cursus komen aan bod: de aanraking, ritme, oliën, 
warmte, wijze van inwrijving, de pakking en eenvoudige 
massagevormen. Praktijk gerichte workshop voor mensen die 
met massage partner, kind of ouder willen ondersteunen of 
die mantelzorg verlenen.

Haarlem

De Christengemeenschap  
Werkgroep Haarlem 
Locatieadres: Noordschalkwijkerweg 127
2034 JB Haarlem 

Nieuwjaars samenzijn met dagsluiting
vrijdag 4 januari 

Werkgroep Haarlem nodigt u uit voor een Nieuwjaars samen-
zijn met dagsluiting 
zingen – driekoningen verhaal - dagsluiting.

KunstZIN Haarlem, Inger van der Werf
Regentesselaan 11 
2015 BW Haarlem 
www.kunstzinnigetherapiehaarlem.nl

Proefles intuïtief tekenen, schilderen en  
boetseren
woensdag 9 januari, vrijdag 11 januari 
woensdag 20 februari, vrijdag 22 februari

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijk-
se beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf 
en wat er in jou leeft? Kom dan naar deze proefles Intuïtief 
Tekenen en ervaar of de cursus Intuitief Tekenen, Schilderen 
en Boetseren iets voor jou is. .

Met zin het nieuwe jaar in!  
Workshop Collage maken
zaterdag 12 januari

Begin het nieuwe jaar goed, met een creatieve bezinning op 
het komend jaar. Wat zijn jouw voornemens? Wat wil je graag 
ontwikkelen of leren? Waar heb je zin in? En hoe geef jij je 
leven zin? Door je verwachtingen, wensen en intenties in een 
collage te verbeelden, gaan ze meer voor je leven.

Burnout? Laat je vuur weer branden met 
kunstzinnige therapie
Vanaf: woensdag 16 januari (6 dag.)

Ben jij burn-out of hard op weg burn-out te raken? En wil je 
op creatieve wijze werken aan je herstel of aan het voor-
komen van een (volgende) burn-out? Kom dan naar deze 
kennismakingsworkshop en ervaar wat kunstzinnige therapie 
voor je kan betekenen.

vervolg Therapeuticum Egelantier
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Publicatie

Rudolf Steiner
De nacht als krachtbron

Juist als het daglicht zich heeft terug- 
getrokken, ontstaat er ruimte voor het 
licht van binnenuit, vanuit de wereld van 
de nacht. Ingevingen vanuit de nacht 
zijn soms vluchtig en ongrijpbaar, maar 
soms ook heel helder en duidelijk.

Hoe luister je naar dat wat in de nacht 
klinkt? ‘De nacht als krachtbron’ gaat 
over de nacht als inspiratiebron en het 
luisteren in de nacht.

198 pagina’s, € 19,50 (incl. verzending) 

Te bestellen via www.raphaelstichting.nl/boeken

Hillegom

De toermalijn
Abellalaan 74 
2182 TZ Hillegom 
www.de-toermalijn.nl

Ouder-College met gastspreker  
Rineke Boerwinkel
maandag 14 januari

Deze keer komt antroposofisch jeugdarts Rineke Boerwin-
kel, van het therapeuticum in Haarlem spreken. Zij zal onder 
andere spreken over de ontwikkelingsfasen volgens de an-
troposofie, van het jonge kind. En vragen beantwoorden over 
gezond groot worden, voeding, slaap...

Hoorn

Westfriese Vrije School Parcival
Nachtegaal 146 
1628 DJ Hoorn 
www.parcival-hoorn.nl

Nieuwsgierig naar ons vrijeschoolonderwijs?
woensdag 23 januari

Ithaka nodigt je van harte uit voor een kennismaking. Tijdens 
4 bijeenkomsten vertellen we je graag over de mogelijkhe-
den om bij Ithaka te werken, leer je de achtergronden van 
het vrijeschoolonderwijs kennen en ervaar je de dagelijkse 
praktijk op één van onze scholen.

Therapeuticum Haarlem
Prinsen Bolwerk 3 
2011 MA Haarlem 
www.therapeuticumhaarlem.nl

Bewegen met Yoga
Op woensdag

Beweging en ontspanning spelen een sleutelrol in het ver-
minderen van fysieke en mentale stress.
In een unieke combinatie van yoga en antroposofische fysio-
therapie werkt u onder professionele begeleiding aan een 
gezond bewegingspatroon.

Wandelen
Op donderdag 

Ruim 3 jaar geleden is er vanuit het Therapeuticum een wan-
delgroep gestart. In eerste instantie was dit een wandelgroep 
voor mensen met diabetes. In de afgelopen tijd hebben 
steeds meer wandelaars zich aangesloten bij de groep, ook 
wandelaars zonder diabetes..

Vrij atelier
Op donderdag

De doelstelling van het Vrije Atelier is mensen in een goede 
en informele sfeer een creatieve en inspirerende activiteit 
aan te bieden. Het Vrije Atelier is geen cursus, dus je hoeft 
niet elke week te komen, dat mag! De grote van groep vari-
eert, maar is nooit groter dan 10-12 mensen.

Cursus: Over Gewicht - Afvallen door een ge-
zonde leefstijl
Vanaf: dinsdag 22 januari (10 dag.)

In de cursus werkt u in een groep aan uw leefstijl en wordt 
het veranderen van gewoontes in eet- en leefpatroon een 
gedeeld en herkenbaar probleem. Cursisten ervaren dit de-
len met elkaar als positief en stimulerend.

Workshop Hoge bloeddruk
donderdag 14 februari

Hoge bloeddruk is een risicofactor voor het krijgen van hart- 
en vaatziekten. Tijdens deze inspirerende workshop krijgt u 
uitleg over wat hoge bloeddruk is en over het belang van een 
gezonde bloeddruk. Wat kunt u eraan doen als uw bloeddruk 
te hoog is?

Vrije School Kleverpark basisonderwijs
Wouwermanstraat 49 
2023 XD Haarlem
www.vskleverpark.nl

Nieuwsgierig naar ons vrijeschoolonderwijs?
woensdag 16 januari

Ithaka nodigt je van harte uit voor een kennismaking. Tijdens 
4 bijeenkomsten vertellen we je graag over de mogelijkhe-
den om bij Ithaka te werken, leer je de achtergronden van 
het vrijeschoolonderwijs kennen en ervaar je de dagelijkse 
praktijk op één van onze scholen.

vervolg Haarlem
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Zaandam

De vrijeschool Zaanstreek
Galjoenstraat 111 
1503 AR Zaandam 
www.vrijeschoolzaanstreek.nl

Open dag De vrije school Zaanstreek
woensdag 27 februari

Misschien bent u ouder van een baby of peuter en oriënteert 
u zich op een passende school? Misschien bent u wel opa of 
oma of de buurvrouw van onze leerlingen en en wilt u ook 
graag eens zien hoe het er nu aan toe gaat op de Vrije School 
Zaanstreek? Iedereen is van harte welkom!

Thema-artikel

De vier temperamenten

In het nieuwe thema-artikel op de website lees je o.a. hoe 
Rudolf Steiner de theorie van de temperamenten koppelt aan 
het vierledig mensbeeld. Dat volgens Steiner je temperament 
voortkomt uit twee stromen; namelijk de erfelijkheids stroom 
en de individuele stroom. En hoe je je eigen temperament 
kunt onderscheiden en bijsturen als dat nodig is.

Overveen

KunstZIN Haarlem, Inger van der Werf
Locatieadres: Buurtvereniging Overveen. Vrijburglaan 17
2051 LA Overveen
www.kunstzinnigetherapiehaarlem.nl

Proefles intuïtief tekenen, schilderen 
en boetseren
maandag 14 januari

Wil jij even lekker ontspannen en je werk of andere dagelijk-
se beslommeringen helemaal loslaten? Even tijd voor jezelf 
en wat er in jou leeft? Kom dan naar deze proefles Intuïtief 
Tekenen en ervaar of de cursus Intuitief Tekenen, Schilderen 
en Boetseren iets voor jou is. .

Marijke de Vries 
kunstzinnige therapie beeldend
Locatieadres: Bloemendaalseweg 183
2051 GA Overveen
www.kunsttherapiehaarlem.nl

Cursus Volg de natuur door het jaar heen
o.a: zaterdag 19 januari (2 dag.)

De natuur is de leermeester van de kunsten.
Maak kennis met de verschillende teken- en schildertechnie-
ken aan de hand van een boom.

Schoorl

Scorlewald
Valkenlaan 14 
1871 AV Schoorl 
www.scorlewald.nl

MEET IN 
Movo-poëtische en muzikale ontmoeting
zaterdag 26 januari

Quo Vadis Euritmie Impresariaat Nederland nodigt u uit voor 
een bijzonder event:  We scheppen in twee uur tijd een nieu-
we vorm van ontmoeting tussen mensen rondom KUNST. Het 
gaat hierbij om euritmie, spraak en muziek. Dit ingebed in een 
publieksgesprek.

Op antroposofie-noord-holland.nl vind je een 
actuele agenda, inspirerende portretten,  
thema-artikelen, een adressengids en kun je 
je inschrijven op deze digitetale nieuwsbrief. 

antroposofie-noord-holland.nl

Laat je ook inspireren!
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