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Antroposofische therapieën/zorg vanuit het therapeuticum
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Euritmie
Mw. A. Kraakman
Kunstzinnige therapie
Mw. S. Pedrotti
Voedings- / dieettherapie
Mw. M. Vlasveld
Eerstelijns psychologen

Mw. S. Janus

06-42808524

Verpleegkundige zorg / POH
Mw. L. van Santen (somatisch)
Mw. A. Prins (somatisch)
Mw. L. Vink (ouderen)
Mw. T. Nijenhuis (GGZ)
Mw. M. Becht (GGZ)
Mw. Y. Burger (GGZ)

verwijzing via de huisarts
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verwijzing via de huisarts

06-41721088
06-41008659
06-53663478
06-41721536
06-18547620
06-56710118

Bureau ouder- en kindzorg
(0-4 jaar)

Lorentzplein 30, Haarlem

023-5517848

Overige Antroposofische therapieën / zorg in Haarlem
Rozemarijn
Dagbesteding, wonen,werken

Laan van Angers 1

Haarlem

023-5276366

Therapeutische werkgemeenschap
Borgstichting

Vuurtonstraat 1a

Haarlem

23-5310788

Antroposofische speltherapie
‘t Wisselhuis

Heemsteedse Dreef 141

Heemstede

023-5450373

Schildertherapie
Mw. A. Robadey

J. Haringstraat 3

Haarlem

06-11134037

Kunstzinnige therapie
Mw. M. de Vries

Sparenbergstr. 50

Haarlem

023-5279555

Werk- / levensvragen
Mw. L. Pultrum

Heemsteedse Dreef 141

Heemstede

023-5450373

NIEUWS VAN DE KEERKRING
Op donderdag 18 mei hield Marco Ephraïm,
antroposofisch huisarts in Zoetermeer een hele
inspirerende lezing over “wat het hart gezond
kan houden”. Een lezersaktie van Stroom, het
tijdschrift van Antroposana. Marco Ephraïm begon
te vertellen hoe het hart zich in de embryologische
fase ontwikkelt en hoe daarna de ontwikkeling
verder gaat. Ook het hart en de mens in het
drieledig en vierledig mensbeeld werd toegelicht.
Uitgebreid werd toegelicht wat het hart gezond kan
houden in diverse opzichten, en wat als er een
hartziekte ontstaan is. In het Therapeuticum Aurum
in Zoetermeer bestaat al enige tijd een ‘hartschool’,
een programma voor mensen met hart- en
vaatziekten en hun partners, een prachtig initiatief.
De cursisten worden benaderd in ‘hun zijn als heel
mens’ en niet als ‘iemand die iets aan zijn hart
heeft’. Een hartziekte maakt vaak onzeker en de
hartschool biedt de deelnemers de mogelijkheid
kennis en ervaringen op te doen, zelfgenezende
krachten te ontdekken en levensvreugde te
ontwikkelen. Kortom het was een prachtige lezing
en voeding voor het hart!
Op de site van Antroposana is een interview met
Marco Ephraïm na te lezen over dit onderwerp.

Deze nieuwe Keerkringkrant, iets later uitgekomen
dan gepland, is wel een hele speciale uitgave.
De bouw van het Van Dam Huis, voorheen het
Antroposofisch Centrum Haarlem genaamd, is in
volle gang. Woensdag 19 juli jl. was de eerste
paalviering, een feestelijke bijeenkomst. Daarover
later meer. En wie de dag daarop het Haarlems
Dagblad las- niet alles in de krant is waar. We
lazen in de krant dat De Keerkring opdracht tot
deze bouw heeft gegeven, en dat klopt echt niet…..
Ook lazen we dat er wel acht fysiotherapeuten
komen te werken. Wat wel klopt dát lees je
verderop in deze speciale uitgave. Wij wilden jullie
allen graag meenemen in een stukje geschiedenis,
wie er allemaal gaan werken, hoe de indeling is en
nog veel meer. Door inbreng van alle toekomstige
medewerkers van het Van Dam Huis is deze
uitgave ontstaan.
Wij zijn erg blij dat Sjaak Bont zich verbonden heeft
met De Keerkring om voor een jaar de lay-out te
verzorgen van De Keerkringkrant. Voor ons heel
fijn dat Sjaak, als voormalig webdesigner, deze
taak op zich neemt. Voor dit nummer kwam dat
extra goed uit! De bouwtekeningen van de
architect, die door alle lijntjes in kleiner formaat
nauwelijks leesbaar zijn, heeft Sjaak goed leesbaar
gemaakt. Lusanne Hogeweg heeft zich helaas,
vanwege drukke werkzaamheden, moeten
terugtrekken uit de redactie.

Antroposana
Wij zijn erg blij met de uitbreiding van de site van
Antroposana- het tijdschrift Stroom staat online,
artikelen kunnen gedownload worden en ook
achtergrondartikelen, waarvoor in het tijdschrift zelf
geen plaats is, staan op de site. Bij ‘Mijn
Antroposana’ kun je daar ook zelf je gegevens
beheren (zoals adreswijziging, opgeven mailadres).

En….wij zoeken nog naar een opvolger voor onze
huidige penningmeester Henk Stots. Mocht je
meer informatie willen of een oriënterend gesprek
om te onderzoeken of dit wat voor je zou kunnen
zijn, neem dan gerust contact op met één van
onze bestuursleden.

Op donderdag 12 oktober organiseert De
Keerkring/ Antroposana opnieuw een
interessante lezing, ‘Worden wie je bent’, door
Jacques Meulman. Ditmaal in de Vrije School
Kennemerland, daar dit thema veel ouders,
leerkrachten, begeleiders en overige opvoeders
aan zal spreken. De zolder van het Prinsen
Bolwerk is daarvoor écht te klein- we kijken ook erg
uit naar de zaal van het Van Dam Huis!

De opkomst bij Algemene Ledenvergadering op
11 mei, viel op zijn zachtst gezegd wat tegen.
Gelukkig hebben we wel reacties ontvangen op
onze vraag of de Keerkringkrant moet blijven
bestaan. Eenieder wilde wel graag dat de
Keerkringkrant blijft bestaan- er waren wel diverse
suggesties voor de vorm, zoals alleen digitaal of
alleen alle informatie op papier en juist de artikelen
digitaal. Het bestuur beraadt zich nog over de vorm
in de toekomst. Wél zouden wij het erg op prijs
stellen indien meer mensen overgaan op de
digitale editie. Wil je bepaalde informatie van de
huisartspraktijken of juist een artikel op papier
dan kun je dat natuurlijk ook zelf gericht uitprinten.
Én alle kranten zijn na te lezen op onze website.
Dus graag aanmelden voor de digitale
Keerkringkrant en digitale nieuwsbrief op
keerkring@antroposana.nl.
Ons jaarverslag van 2016 is na te lezen op
keerkring.antroposana.nl/aktueel.

Rectificatie:
- In de krant van maart jl. hebben wij per abuis een
oude tekst van het Solidariteitsfonds laten staanhet gevaar van digitaal knip- en plakwerk. Gelukkig
hebben velen de boodschap van de acceptgiro
voor bijdrage aan het Solidariteitsfonds wel goed
begrepen- en anders kan dat nog. Zie bladzijde 20.
- Bij praktijkinformatie stond het oude
telefoonnummer van de Huisartsenpost voor
spoedgevallen vermeld. Dit moet zijn: 023-2242526

Een hartelijke groet van
Aggie, Lusanne,Henk en Hilda

1

LEZING DOOR JACQUES MEULMAN OP
DONDERDAG 12 OKTOBER

en zij zal volgend jaar de bibliotheek overdragen
aan de nieuwe bibliotheek (begane grond) in het
Van Dam Huis. Momenteel worden de boeken uit
onze bibliotheek geïnventariseerd en ingevoerd in
een nieuw systeem. Voor het uitlenen zal straks
een hele kleine betaalbare vergoeding worden
gevraagd en wordt het uit te lenen boek
geregistreerd. Nu gebeurt het uitlenen nog op
een basis van goed vertrouwen.

“Worden wie je bent”
Lezing door Jacques Meulman, psycholoog.
Kinderen oriënteren zich al lang voor hun geboorte
op hun toekomstige ouders; een bijzonder
gegeven. Vanuit deze veronderstelling ontstaan
prachtige pedagogische inzichten, praktische
handvatten en vooral gezondmakend onderwijs,
om kinderen te helpen te worden wie zij zijn. De
vrijeschool-pedagogiek sluit daarbij helemaal aan.

De bibliotheek op zolder is de laatste jaren minder
toegankelijk geworden daar deze ruimte vaak,
door ruimtegebrek, gebruikt wordt als werkruimte
door medewerkers van het Therapeuticum. En dan
vinden patiënten die een boek willen lenen óf
terugbrengen een gesloten deur.
Zou dat de reden zijn dat er momenteel zoveel
boeken missen in onze prachtige bibliotheek?

Deze lezing is voor ouders, leerkrachten,
begeleiders en overige opvoeders. Want opvoeden
en onderwijzen kun je niet alleen!
Jacques Meulman is werkzaam als psycholoog en
begeleidt volwassenen, ouders en kinderen met
uiteenlopende ontwikkelings- en
opvoedingsvragen.

De bibliotheekboeken zijn bekostigd van
lidmaatschapsgeld van Keerkringleden en soms als
gift ontvangen. Een hele collectie mooie boeken
die we straks graag in zijn geheel willen toevoegen
aan de bibliotheek in het Van Dam Huis opdat ze
voor eenieder toegankelijk zijn.

Datum: donderdag 12 oktober
Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Adres: Vrije School Kennemerland
Weltevredenstraat 9
2022VA Haarlem
Info: aggie.adema@xs4all.nl
Website: keerkring.antroposana.nl
Kosten: €7,50 leden, €10,00 niet-leden

Dus: ligt er nog een geleend boek (of meerdere
geleende boeken) van de patiëntenbibliotheek
thuis – dan graag terugbrengen. Alvast heel veel
dank! Mocht de bibliotheekruimte bezet zijn, dan
mag het boek ook overhandigd worden aan één
van de doktersassistentes. Op dinsdagmiddag,
woensdag en donderdag heb je de meeste kans
terecht te kunnen in de bibliotheekruimte.

NIEUWS VAN HET
THERAPEUTICUM
Beste mensen,
hierbij wat informatie over een aanrader voor het
naderende griepseizoen: De middelen Infludo
(volwassenen) en Kinfludo (kinderen), beiden
van Weleda, helpen u bij griep en verkoudheid. U
kunt ze ook preventief gebruiken, zelfs bij goede
gezondheid en 60+ , als alternatief voor de
griepprik. Het middel bevat - in homeopathische
verdunning - Ferrum phosphoricum en
verschillende geneesplanten, die zowel in de
homeopathie als in de antroposofische
geneeskunde ingezet worden om de afweer te
versterken, pijn te verminderen, koorts te verlagen,
ontstekingsprocessen te remmen. Kinfludo is
alcoholvrij en de korreltjes zijn voor kinderen
gemakkelijk in te nemen. Het zijn zelfzorgmiddelen,
dus u kunt ze zelf bestellen bij de apotheek, drogist
of natuurvoedingswinkel. Hoe te gebruiken staat op
de verpakking.

BIBLIOTHEEK:
Op de zolder van het therapeuticum Bolwerk is de
‘patiëntenbibliotheek’ van De Keerkring al heel wat
jaren gevestigd.
Maartje Zwart beheert al vele jaren de bibliotheek

Gezondheid!
Marion van Bree, huisarts
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AANBOD VANUIT HET
THERAPEUTICUM

De cursus start op 29 september
(nog paar plaatsen vrij), 1 december en 18 mei.
Op 9 februari start een vervolgcursus.
Kosten: De cursus wordt gedeclareerd als
groepsconsult POH-GGZ bij de zorgverzekeraar.
Dit valt onder de huisartsenzorg en komt niet ten
laste van het eigen risico. Wij vragen van u een
eigen bijdrage voor de materiaalkosten van € 10,te voldoen bij de eerste bijeenkomst.
Info en aanmelding: Aanmelden kan digitaal via
bit.ly/Balanceren, de folder is ook aan te vragen bij
Therapeuticum en staat op de website:
www.therapeuticumhaarlem.nl
Nadere informatie:
06-18547620 (Marleen Becht) of
06-41721536 (Twan Nijenhuis),
poh-ggz@therapeuticumhaarlem.nl.

Workshop hoge bloeddruk
Hoge bloeddruk?
Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen
van een workshop over hoge bloeddruk. Hoge
bloeddruk is een risicofactor voor het krijgen van
hart- en vaatziekten.
Tijdens deze workshop krijgt u uitleg over wat hoge
bloeddruk is. Waarom is een gezonde bloeddruk
belangrijk? Wat kun je eraan doen als de bloeddruk
te hoog is? Wat zijn de aanvullende therapeutische
mogelijkheden vanuit de antroposofische
geneeskunde?
We maken er een inspirerende workshop van!
Deze workshop zal verzorgd worden door Marion
van Bree, huisarts, Linda van Santen,
praktijkverpleegkundige en Annemiek Vloon,
muziektherapeut.

‘Balanceren is een kunst’- ervaring van een
deelnemer.
“Al meerdere malen had ik de cursus voorbij zien
komen in de Keerkringkrant, en dacht “dat is toch
voor mensen die écht uit balans zijn, niet voor mij
toch”? Afgelopen winter was ik herhaaldelijk ziek.
Ik zat hoestend en lamlendig thuis en moest alle
afspraken weer afzeggen. Ergens wist ik wel dat
dat mede kwam omdat ik moeite had om bij mezelf
te blijven in bepaalde contacten, dat ik moeite had
met het stellen van grenzen en me snel uit het veld
liet slaan. Deze cursus werd genoemd en ik besloot
het te proberen. Ik houd wel van creatieve
technieken en dacht “wie weet waar het me
brengt”.

Kosten: De workshop is kosteloos.
Datum: donderdag 19 oktober van 15.30 -16.45
uur
Locatie Prinsen Bolwerk 12, zolderverdieping.
Als u besluit deel te nemen, graag aanmelden bij
Linda van Santen tel.: 06 41721088 of mail:
linda.vansanten@therapeuticumhaarlem.nl

Vrij atelier op zolder
Schilderen, tekenen of boetseren. Geïnspireerd
door de jaargetijden, kunst en natuur. Op
vrijdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur.
Kosten: € 7,00 (inclusief koffie/thee).
Prinsen Bolwerk 12, zolder.
Mogelijkheid tot indiening bij verzekeraar.
Aanmelden bij: Silvia Pedrotti,
Tel: 06 22183871
E-mail: info@geneeskunst.org

Wat ik zo speciaal vond is dat je eerst aan de hand
van een opdracht aan de gang ging met klei,
pastelkrijt of ander materiaal. Daarná kwamen we
bij elkaar en bespraken we de resultaten. Of
eigenlijk meer de weg daar naar toe. Tevens werd
er dan een stukje ‘theorie’ gegeven over de zeven
levensprocessen. De ervaringen in de bijeenkomsten kon je zo koppelen aan de praktijk van alledag.
De bijeenkomst over onderscheiden was voor mij
heel leerzaam. Tijdens de oefening maak je een
opdracht in een bepaalde tijd, dus je kon niet altijd
alles doen wat je graag zou willen. Hoe maak je
dan keuzes? En kun je dan tevreden zijn met wat je
hebt gedaan binnen die tijd? Dat gaf handvatten
om er ook in het dagelijks leven anders mee om te
gaan. De ervaringen van de andere deelnemers
gaven soms weer nieuwe inzichten.
De tijd vloog op zo’n vrijdagochtend. Het was heel
fijn om eerst non-verbaal te werken, en pas daarná
het met de praktijkondersteuners uit te wisselen.
De sfeer was goed en ik heb erg genoten van de
opdrachten van de kunstzinnig therapeut, waarbij ik
ook weer wat nieuwe technieken heb opgedaan.

Cursus Balanceren is een Kunst
Wordt het jou ook wel eens teveel? De drukte of
juist de eenzaamheid, verwachtingen en
verplichtingen….. Hoe breng je dat allemaal in
balans? De cursus “Balanceren is een kunst” biedt
handvatten om meer balans in je eigen leven te
creëren. Met behulp van o.a. non-verbale
technieken (tekenen en boetseren) laten we
belangrijke thema's in het leven passeren waar we
de balans in zoeken, zoals slapen en waken,
verbinden en loslaten, willen en moeten,
inspanning en ontspanning.
Waar: Prinsen Bolwerk 12 te Haarlem.
Wanneer: Elke cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten
op vrijdag van 11:00 - 12.30 uur.

En hoe gaat het nu in de praktijk? Het blijft een
kunst om het leven in balans te houden, maar door
de cursus ben ik daar toch weer wat wijzer in
geworden …..”
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PROGRAMMA CENTRUM VOOR
ANTROPOSOFIE

de bomen, ruiken, tasten … en de ander deel laten
nemen aan onze ervaringen
Iedere woensdagochtend
van 10:00 tot ong. 12:30 uur
vanaf 11 okt t/m 13 dec. en vanaf 10 jan t/m 28
maart Niet op 28 februari.
Je kan je per keer inschrijven; aanmelding van
tevoren verplicht, € 5.- per keer
Parkeerplaats van de Kennemerduinen ingang
Bleek en Berg. Er is mogelijkheid voor gratis
parkeren bij de begraafplaats.

PROGRAMMA Najaar 2017
www.antroposofiehaarlem.nl
Gedenkstonde voor gestorvenen
U bent van harte uitgenodigd voor de
Gedenkstonde met euritmie, muziek en
gedichten. Nu de dagen korter worden en het licht
buiten afneemt, kan in ons bewustzijn en gevoel
het licht van de geestelijke wereld sterker
doordringen. In dat licht leven de gestorvenen
voort. De gedenkstonde is een
gezamenlijke blijk van verbondenheid met hen.

Kunstzinnig therapeut en coach
Marijke de Vries

zaterdag 4 november 2017 om 16.00 uur
De Borgstichting, Vuurtonstraat 1A, Haarlem.
Vrijwillige bijdrage. Info: 023 5247356

gespecialiseerd in hooggevoeligheid en
burnoutklachten.
Sparenbergstraat 50, Haarlem 06-52451214
www.kunsttherapiehaarlem.nl

AANBOD VAN ANDERE
THERAPEUTEN

Cursus het jaar rond
In september start de cursus 'Het jaar rond’.
De cursus kent 5 bijeenkomsten die verspreid over
het jaar plaatsvinden.
Data: wo 27 sept., 29 nov., 31 jan.18 en 4 april '18
en verder.
Materialen: verschillende technieken met potlood,
bijenwas, schilderen, boetseren en papiervouwen.

Praktijk voor schildertherapie
Anna Robadey
Jan Haringstraat 3, 2023 KA Haarlem.
Voor info: 023-5275699 / 06-11134037
a.robadey@hotmail.com
www.schildertherapiehaarlem.nl

30 september en 15 oktober 10:00 - 11:00
Gratis workshop Volg de natuur door het jaar
heen bij het Landje van de Boer,
Bloemendaalseweg 183, 2051 GA Overveen.
Aanmelden verplicht

Cursus schilderen in de sluiertechniek
Door te schilderen met aquarelverf op dik
aquarelpapier, laag op laag, worden de kleuren
steeds intenser en het geheel krijgt meer
transparantie, nuances en diepte.
.
6 Zaterdagochtenden van 10:00 tot 12:30 uur
cursus 1 vanaf 14 okt Niet 28 okt.
cursus 2 vanaf 14 jan.
€ 125.- incl. materiaal
De twee cursussen zijn los van elkaar

17 oktober 9:00 - 10:00 uur en
18 oktober 19:00 – 20:00 uur.
Gratis workshop Hooggevoeligheid is een
mooie kwaliteit. Aanmelden verplicht
Retraite voor vrouwen met borstkanker
op Tenerife
25 oktober - 1 november. Een week wellness en
kunstzinnig werken in de prachtige natuur.

Cursus “schilderen” met viltwol en stoffen.
Dit is een andere manier om met kleuren in contact
te komen.
cursus 1 vanaf 12 okt niet op 26 okt.
6 donderdagmiddagen van 13:30 tot 16:00 uur
cursus 2 vanaf 15 jan
6 maandagmiddagen van 13:30 tot 16:00 uur
€ 125.- incl. basis materiaal

Cursus De innerlijke reis schilderen
za 4, 11, 18, 25 november 10:00 - 17:00
Cursus Hooggevoeligheid is een
mooie kwaliteit
8, 15, 22 en 29 november 19:00 - 21:30 of
14, 21, 28 november en 5 december 9:30 - 12:00

Schildercursus: de kleuren van de cultuur
perioden.
We verbinden ons met een hoofdkleur per les.
10 donderdagochtenden van 10:00 tot 12:30 uur
vanaf 11 jan. 10 x Niet op 1 maart. € 200.-

Cursus biografische reeks portretten
do 16, 23 en 30 nov en 7 en 14 dec 9:30 - 13:30
Een reeks waarin jouw levensverhaal zich
openbaart.

Alle Zintuigen aan boord !
Waarnemend wandelen als bron van gezondheid
Bewegen en tegelijkertijd genieten van wat we zien
aan kleuren en vormen. Luisteren naar de wind in

Cursus Gezond je grenzen verzorgen
di 14 en 21 november 19.30 - 21.30 uur.
In deze korte cursus leer je op een speelse manier
hoe jij jouw grenzen kunt verzorgen.
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ADVERTENTIES

ADVERTENTIE

Via-U Coaching
Ontdek jouw unieke gave!

Burn-out preventie,
herstel en re-integratie
Lusanne Hogeweg
hoogsensitief loopbaancoach
023 - 205 22 95 / 06 - 556 299 00
lusanne@vialusanne.nl
www.vialusanne.nl

Marijke de Vries
Kunstzinnige therapie & coaching voor
klachten rondom burnout en
hooggevoeligheid.
06-52451214
Sparenbergstraat 50, 2023 JW Haarlem
www.kunsttherapiehaarlem.nl
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VAN DAM HUIS

De essentie van die opdracht wordt vervat tot een
spreuk, de grondsteenspreuk.”
Deze spreuk werd op dinsdag 27 juni
voorgedragen en toegelicht.

DE NAAMGEVING:

Van Dam Huis
centrum voor antroposofie en gezondheidszorg

Rik ten Cate, kunstenaar, heeft de koperen
dodecaëder vervaardigd (de grondsteenvorm van
koper, bestaande uit een driedimensionale vorm
van twaalf regelmatige vijfhoeken). De grondsteenspreuk is in deze koperen dodecaëder geplaatst en
werd vervolgens op 15 september in bijzijn van de
gebruikers van het gebouw in de grond geplaatst.

Na een lange voorbereidingstijd is eind mei de
naam voor het centrum bekend gemaakt:
Van Dam Huis. De naam verwijst naar de
grondlegger van het Therapeuticum, Joop van
Dam. Daarnaast was hij ook representant van de
antroposofie van waaruit hij werkte, als voorzitter
van de antroposofische vereniging en heel lang als
bestuurslid daarvan. Tot slot was hij lang betrokken
bij ouder- en kindzorg als schoolarts.
De naam verwijst ook naar Ellen van Dam.
Heileuritmiste, antroposoof in hart en nieren en
van onschatbare waarde voor Joop’s werk.
Vaak trokken zij samen op en zij woonden lang
op het Bolwerk in Haarlem.

Ook Henriëtte Dekkers, psycholoog van het
Therapeuticum en lid van de voorbereidingsgroep
voor de nieuwe naam en grondsteenspreuk, hield
deze avond een mooie en inspirerende opmaat
over de grondsteenspreuk. Wij zijn erg blij dat we
deze mogen plaatsen.
Zie voor beide voordrachten bladzijde 17.

Wij zijn ons bewust dat het nog recente overlijden
van Joop ook bezwaren heeft voor het gebruiken
van de naam. We zijn dan ook blij dat zijn familie
de naam van harte ondersteund.
Wij willen benadrukken dat we in lijn staan van alle
mensen die het initiatief hebben genomen om het
Therapeuticum in Haarlem te stichten. En ook wij
willen ons laten blijven inspireren door de
antroposofie om dit mooie werk voort te zetten.
We kozen voor 'huis' omdat een huis beschutting
biedt, een huis biedt plaats aan meerdere
individuen, elk met hun eigen inbreng. Zo biedt dit
huis
onderdak aan de antroposofische vereniging in
Haarlem, het antroposofisch consultatiebureau en
aan het therapeuticum Haarlem.

GRONDSTEENSPREUK
In de twaalfde bouwbrief stond de aankondiging
voor de grondsteenspreuk:

EERSTE PAALVIERING:

“Naar goed antroposofisch gebruik heeft ook het
antroposofisch centrum een grondsteenspreuk.
Deze is tot stand gekomen door noeste arbeid van
de artsen en therapeuten en de leden van de
antroposofische vereniging.
De naam “grondsteen” heeft meerdere
betekenissen: sluitsteen – hoeksteen, maar de kern
van dit begrip is: fundament waarop je kunt bouwen
en vertrouwen, dit in letterlijke zin: het gebouw
waarin we willen werken. De gebruikers van een
gebouw bezinnen zich op de opdracht die zij in dit
gebouw gaan vervullen waarbij zij zich geïnspireerd
weten door de geestelijke wereld.

Een prachtige eerste paal viering op woensdag
19 juli:
Terwijl er om 7 uur 's morgens nog een stevige bui
overtrok en de hei-installatie het terrein niet op kon
omdat de straat opengebroken was, kwam het dan
toch allemaal goed. Onder een stralende zon
zagen een kleine 100 mensen hoe de 3e klas van
de Vrije School Kleverpark een prachtig bouwlied
zong. Daarna klom wethouder Jur Botter (onder
andere wethouder van zorg en welzijn) de cabine in
om de schroefpaal de grond in te draaien. Toen de
wethouder met een fles champagne de eerste paal
wilde bezegelen, kwam de 'Groene Mug' op de
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proppen. Een fles stukgooien was niet duurzaam,
en dus mocht de wethouder een tros druiven
gebruiken. Na een korte toespraak van de
wethouder die de lange aanloop tot dit moment
memoreerde was het de beurt aan de voorzitter,
Laurens Putter. Hij vertelde aan de hand van de
creatiespiraal van Marinus Knoope hoe het proces
van dromen over deze plek, tot de uiteindelijke
realisatie ervan, vooral ook baat gehad van stap 9
in de cyclus: volharding.
Na de mooie woorden van de wethouder en de
voorzitter was het officiële gedeelte voorbij en kon
er getoast worden.

Het buitenterrein en entree.
De hoofdentree is via een toegangspad aan de
straatzijde van het gebouw gesitueerd.
Achter het gebouw zijn 4 parkeerplekken voor
mensen die echt slecht ter been zijn en mensen
met een zogenaamde ‘invalideparkeerkaart’- zij
kunnen via een kortere route van de achteringang
(met bel) gebruikmaken.
Voor het gebouw staan twee oude monumentale
beuken en het groen rondom het gebouw wordt
zoveel mogelijk organisch aangesloten bij het park
in Engelse landschapsstijl.

BEGANE GROND:
Electrische deuren- zonder drempel vormen de
entree. Bij binnenkomst valt gelijk de monumentale
trap op. Als een uitnodiging om het gebouw verder
binnen te gaan en ’s avonds bij lezingen- wanneer
alleen de begane grond open is- biedt de trap ook
een welkome zitplaats.
Kijkend naar links nodigt de lichte ruimte uit tot
binnengaan, hier is het Informatiecentrum voor
Antroposofie gesitueerd. In dit informatiecentrum
kan eenieder informatie krijgen over het werk van
de vereniging en de antroposofie in het algemeen.
Daarnaast zijn wij blij dat ook het winkeltje van het
voormalige Floraplein hier in eigentijdse
schoonheid een plaats krijgt.

Het informatiecentrum met winkel
van de Antroposofische Vereniging
Inge Tan en Irena Beemsterboer:
Samen met andere vrijwilligers zullen we het
informatiecentrum met winkel vormgeven. In deze
ruimte zal een voedende en versterkende kwaliteit
centraal staan, op meerdere niveaus. Denk aan
een inspirerende plek waar je graag wilt komen,
een sfeer die hiertoe uitnodigt. En een winkel waar
materialen worden aangeboden van hoogwaardige
kwaliteit en natuurlijke, echte materialen zoals
wollen en zijden onderkleding. Een mooi cadeau of
een boek dat voeding aan de ziel geeft. Materiaal
dat ruimte laat aan de fantasie.
We zullen ook materialen verstrekken die voor
bezoekers van het therapeuticum en
consultatiebureau van belang zijn. Denk aan
zelfzorgartikelen, opvoedkundige boeken, kruikjes,
baby- en onderkleding, euritmieschoenen.
Hiernaast zullen we de materialen verkopen die op
Vrije Scholen worden gebruikt zoals waskrijtjes,
dikke potloden, verf, transparantenpapier.
Ook zullen er poppenmaterialen en stoffen worden
verkocht. Daarnaast boeken gerelateerd aan
antroposofie en een uitgebreide collectie kinder- en
kunstkaarten.
Kom straks gerust eens langs op deze inspirerende
en mooie plek!

VAN DAM HUIS:
ALVAST EEN KLEINE
‘RONDLEIDING’ DOOR HET
GEBOUW
Wij zijn blij dat wij u al een kleine kennismaking met
het Van Dam Huis kunnen bieden, een mooi licht
gebouw met een groot aanbod op het gebied van
gezondheidszorg en antroposofie. Een centrum
van wel vier verdiepingen, een gastvrouw/heer zal
straks vraagbaak zijn voor alle bezoekers en u de
weg kunnen wijzen.
De huisartsen, therapeuten en anderen bieden
alvast een kijkje hoe het Van Dam Huis eruit komt
te zien en wat er straks allemaal te beleven is.

Bereikbaarheid:
Het Van Dam Huis op Prinsen Bolwerk 3 is
gemakkelijk te bereiken, het is gelegen vlakbij het
bus- en treinstation Haarlem. Fietsen kunnen in de
fietsenstalling naast het gebouw gezet worden, de
auto kan geparkeerd worden in de parkeergarage
of langs de straatkant (beide betaald parkeren).

Bibliotheek
Antroposofische Vereniging:
Helemaal achterin het informatiecentrum is de
bibliotheek gesitueerd. De bibliotheek van de
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vereniging bevat een grote verscheidenheid aan
antroposofische literatuur. Over antroposofie
algemeen, de werken van Rudolf Steiner,
psychologie, pedagogie, poëzie, gezondheid en
ziekte, innerlijke verdieping, de volledige Duitse
Gesamtausgabe te veel om op te noemen. Alle
boeken van de ‘patiëntenbibliotheek’ van
De Keerkring worden ook opgenomen in deze
bibliotheek.
Voor het beheren van deze kostbare collectie komt
een betrouwbaar digitaal uitleensysteem om deze
verantwoord te beheren én toegankelijk te maken.
Ook hier zullen een aantal vrijwilligers de
bibliotheek gaan beheren.
Tevens is er een tafel waar rustig een boek of
tijdschrift ingekeken kan worden.

en de ruimte heeft daarom grote ramen.
In de nieuwe ruimte wil ik ook met kleine groepen
gaan werken. Peutergroepen, een vitaliteitsgroep,
en misschien een groep voor Parkinsonpatiënten
als eerste aanzet. De grote groep, de Leefstijl
groep zullen we blijven voortzetten maar daarvoor
gaan we naar de groepsruimte.

De grote zaal

Kunstzinnige Therapie

Antroposofische Vereniging:
Op de begane grond is ook de grote zaal gepland,
hier komen straks door de Antroposofische
Vereniging georganiseerde lezingen,
bijeenkomsten van de esoterische cyclus,
jaarfeestvieringen, kunstzinnige uitvoeringen en
kunstzinnige workshops. Uiteraard staat de zaal
ook ter beschikking aan de artsen en therapeuten
voor bijvoorbeeld nascholings-bijeenkomsten. En
natuurlijk ook voor lezingen en workshops van De
Keerkring!
De grote zaal krijgt open deuren en een mooie
lichte parketvloer en biedt plaats aan 75 mensen.
De koffie en thee kan gezet worden in de
naastgelegen wachtkamer.
De Antroposofische Vereniging heeft naast een
aantal redelijk zittende stoelen ook nog klapstoelen
opgeslagen staan, en de grote wens is om via ‘een
steentje bijdragen’ stoelen aan te kunnen schaffen
opdat alle bezoekers straks comfortabel kunnen
zitten. Ook de nieuw aan te schaffen belichting en
verlichting is afhankelijk van de input van donaties.

Silvia Pedrotti:

Tot nu toe hebben we alleen de plattegronden
gezien en ik ben heel benieuwd hoe de ruimte
werkelijk wordt, of die “logisch” aanvoelt, dat je er
goed in kunt bewegen. Van te voren hebben we
daar natuurlijk wel over nagedacht met de
architect, maar ik denk dat ieder van ons
nieuwsgierig is hoe zijn ruimte uiteindelijk wordt. Ik
kijk er naar uit!

In het nieuwe gebouw bevindt zich de ruimte
voor kunstzinnige therapie op de begane grond
tussen de lokalen van het Consultatiebureau
en de euritmieruimte.
Een ruime kamer met veel ramen en openslaande
deuren die uitkijken op de tuin van de moderne villa
van onze buren. Een grote ruimte waar ik al mijn
materialen kwijt kan en ik alle gewenste technieken
kan aanbieden.
Mijn idee is een multifunctionele ruimte te creëren
voor zowel groepen als individuele begeleiding. Via
de openslaande deuren is er toegang tot een terras
waar één of twee mensen tegelijkertijd kunnen
beeldhouwen!
Naast de individuele therapie vind ik het
samenwerken met andere disciplines heel
inspirerend en verrijkend. Kunstzinnige therapie
maakt in het
nieuwe pand onderdeel uit van een aantal nieuwe
preventieprogramma’s; o.a. voor mensen met
depressieve klachten, voor ouderen die eenzaam
dreigen te worden of voor kinderen waarvan de
ouders psychische problemen hebben.
De cursus “Balanceren is een kunst” blijft een
onderdeel van mijn aanbod.
Ik ben me verder aan het oriënteren op een nieuwe
specialisatie, mijn wens is in ieder geval het werken
met kinderen uit te breiden.

Euritmie
Anneke Kraakman:
De euritmieruimte komt op de benedenverdieping
samen met het consultatiebureau, kunstzinnige
therapie en de diëtiek, maar waar ook de
bibliotheek/winkel en “de zaal” zijn. Niemand meer
onder me die lastig gevallen wordt met vallende
staven, stampende peuters, dravende en
galopperende kleuters en kinderen die verwoed
aan het touwtje springen zijn. Of volwassenen die
flink met de benen moeten werken en springen.
De ruimte krijgt een vloerbedekking met een
rubberen onderlaag. Omdat veel kinderen moeite
hebben met springen is een verende ondergrond
belangrijk. Ook kan de vloer onmiddellijk gebruikt
worden om op de grond oefeningen te doen met
kinderen. Tevens is het behaaglijk voor patiënten
die meestal wel wat warmte aan de voeten kunnen
gebruiken.
Ik kijk uit op de buren van nr. 5, de schaduwkant,

Voedings- en dieettherapie
Margje Vlasveld, Mariette Boersema:
Voedings- en dieettherapie krijgen voet aan de
grond. Op de begane grond, tussen het
consultatiebureau voor de kleintjes en de
werkruimte voor kunstzinnige therapie is de
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spreekkamer van de diëtisten. Als de deur
openstaat mag je altijd binnenkomen met een
vraag of om een afspraak te maken. Over open
deuren gesproken: voeding is belangrijk! Als de
gezondheid niet optimaal is kan een goed
aangepaste voeding het verschil maken,
vervelende klachten verminderen en ook het
zelfgenezend vermogen versterken. Ik denk dat
voedings- en dieettherapie steeds meer voet aan
de grond krijgt, een spreekkamer op de begane
grond is wat dat betreft ook een goede plek. Kom
gerust eens langs voor een oriënterend gesprek.

Er wacht u een licht en transparant gebouw, met
natuurlijke materialen gebouwd en ingericht.
Er komt op de begane grond een ruime(re)
wachtkamer met koffiehoek, een speelhoek voor de
kleinsten, een afgescheiden ruimte waar moeders
in rust borstvoeding kunnen geven en ook weer
lezenswaardige tijdschriften, kinderboeken e.d..
Onze spreekkamers bevinden zich ook op de
begane grond, zodat u niet met trap of lift naar
boven hoeft, de kinderwagens kunnen in de gang
geparkeerd worden.
Het Antroposofisch Centrum is bij ons naast de
deur in hetzelfde gebouw, waar boeken, oliën en
nog veel meer te koop zullen zijn.
De thema-avonden, naast vele andere activiteiten,
zullen daar plaats gaan vinden in een mooie zaal.
We komen in het gebouw waar ook de
antroposofische huisartsen spreekuur houden,
waar o.a. fysiotherapie, muziektherapie, uitwendige
therapie (ook Akke zal daar actief zijn),
kunstzinnige therapie en voedingsadviezen bij de
diëtiste gegeven worden.
Kortom, een grote verandering komt in zicht, waar
we er graag naar uitkijken u te mogen
verwelkomen op velerlei gebied.
Wij houden u uiteraard op de hoogte wanneer de
verhuizing precies gaat plaatsvinden.
met hartelijke groet en graag tot ziens in het Van
Dam Huis.

Samenwerken aan een gezonde leefstijl.
Gelukkig werk ik met artsen, assistenten en
therapeuten die allen positief staan tegenover
biologisch dynamische voeding. Voor overleg of
een laboratorium uitslag zal ik regelmatig even de
trappen oplopen, even lekker bewegen.
Wat bewegen betreft, het wordt op de nieuwe
locatie nog makkelijker om een deel van het
consult wandelend te doen. We stappen binnen
een minuut al langs de prachtige singel. De
wandelgroep die elke donderdagochtend bij het
station verzamelt kan vanaf volgend jaar vanuit het
Van Dam Huis starten. Meedoen? Instappen kan
op elk moment.
Twee maal per jaar wordt de leefstijlcursus OverGewicht: “afvallen door gezonde leefstijl” gegeven,
samen met de psycholoog, de euritmist en de
praktijkverpleegkundige. Wij werken toe naar een
gezonde leefstijl met een groep van maximaal 10
cursisten.
In het Van Dam Huis kunnen we wellicht ook kookworkshops gaan organiseren. Ik denk bijvoorbeeld
aan koken met kruiden, eenvoudig soepen en
sauzen maken met weinig zout en gezonde zoete
lekkernijen zonder suiker.

EERSTE VERDIEPING
met de trap (of indien gewenst: met de lift) naar
boven naar de eerste verdieping:

de verdieping waar de
4 huisartsenpraktijken
gevestigd gaan worden.

Consultatiebureau

De artsen gaan nauw met elkaar samenwerken en
ook de assistentes gaan in één gezamenlijke
ruimte werken. We streven er naar om op de eerste
verdieping, in afstemming met de rest van het
pand, een open, toegankelijke en warme sfeer te
creëren.

Rineke Boerwinkel, Akke Prins:
Het consultatiebureau krijgt twee spreekkamers én
een wachtkamer:
Na 18 jaren consultatiebureau en kinderspreekuur
aan het Lorentzplein zien we uit naar de verhuizing
naar het Van Dam Huis aan het Bolwerk in de
tweede helft van volgend jaar.…
In 18 jaar tijd is de praktijk van niets naar 4 dagen
met afspraken gegroeid. We zijn een volwassen
praktijk geworden, waar de 'kinderziekten' verleden
tijd zijn. Veel ervaring opgedaan, veel ouders met
hun kinderen zien opgroeien, veel diverse vragen
gehad, en … we gaan gewoon door!

Wanneer u de trap oploopt ziet u als eerste de
wachtkamer. De wachtkamer zal gebruikt worden
door patiënten van alle artsen. Aan uw linkerzijde
ziet u de frontoffice/balie van de doktersassistenten
Aan de balie komt een assistente te zitten; hier
kunt u terecht met vragen, zich melden voor een
afspraak, iets afhalen, iets afgeven enz..

Wat gaat er veranderen?
Waar de deur op het Lorentzplein via de bel
persoonlijk open gedaan wordt, waar de mensen
met hun kinderen vaak nog even beneden in de
wachtkamer wachten, waar we spreekuur houden
op de eerste verdieping, 3 kleinere trappen op met
zachte vloerbedekking, daar worden de entree en
de gewoontes in het Van Dam Huis iets anders.

Via een deur in de hal kom je in het gedeelte waar
de spreekkamers van de artsen zich bevinden en
de assistenten behandelkamers. De artsen hebben
hun praktijkruimte naast elkaar; al snel na de
wachtkamer is daar achtereenvolgens de praktijk
van dokter Christiaanse, van dokter Van Bree, van
dokter Peters en als laatste in de gang de praktijk
(zie verder op pagina 10)
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van dokter Zwart. Er zijn verder nog 2 artsenkamers die gebruikt zullen gaan worden door één
of twee artsen in opleiding. Dit kunnen coassistenten maar ook huisartsen in opleiding zijn.

Toen begon het ontwerpproces ! Na een
selectieronde werd Yaike Dunselman, van 9
graden architecten, gevraagd om het nieuwe
centrum te ontwerpen. Na vele consultatierondes
onder de toekomstige gebruikers, kon in maart
2016 het ontwerp worden voorgelegd aan de
welstandscommissie, die het tot onze verbijstering
afkeurde. Zo duurde het nog tot voorbij de zomer
dat het definitieve ontwerp klaar was.
Met het nieuwe ontwerp onder de arm, gingen we
op zoek naar aannemers en ook nu zat de tijd ons
tegen: de bouw was flink aangetrokken en
daarmee ook de prijzen. Gelukkig vonden we 5
aannemers bereid om een inschrijving te doen,
waarvan 4 dat ook daadwerkelijk deden. Uit de vier
aanbiedingen kwam Aannemingsbedrijf J. Nat en
zn als beste uit de bus.

Verder zijn er 3 behandelkamers voor de
assistentes, waarvan er 1 als functiekamer wordt
ingericht voor bijvoorbeeld ecg- en longfunctieonderzoek, deze behandelkamer wordt
gedeeld met de praktijkondersteuners. Er zal dus
meer gelegenheid zijn voor assistente spreekuren.
De backoffice/kantoor bevindt zich achter de
frontoffice/ balie, afgescheiden door een wand met
deur. In de backoffice, zijn dagelijks 3 tot4
assistentes aan het werk, hier kan in alle rust
gewerkt worden op het gebied van
telefoon, overleg met de huisartsen en de
administratie. Verder hebben zij de beschikking
over 2 kamers waar de assistentes zelfstandig
spreekuur gaan uitvoeren. Tevens is er een
laboratoriumkeuken waar urineonderzoekjes
gedaan worden, instrumenten worden
gesteriliseerd en waar een koelkast is voor
medische zaken die koel bewaard moeten worden.

En zo beleefden we op 19 juli de eerste paal ! De
fysieke bouw is begonnen en als we – volgens
planning – volgend jaar juli de deuren openen dan
kunt u in het prachtige gebouw rondlopen. Op de
eerste etage treft u dan de front-office van de
assistentes, en de grote wachtkamer voor de
mensen die wachten op de huisarts of assistente.
Vanaf de wachtkamer gezien heb ik straks de verst
weggelegen spreekkamer. Dat geeft mij mooi de
gelegenheid om even het hoofd leeg te maken
alvorens ik u uitnodig om mee te lopen naar de
spreekkamer. Vanuit de spreekkamer is er straks
een goed zicht op het park en de singel, mijn
dagelijkse uitzicht !

Achter in de hoek is de kamer waar de
praktijkondersteuners (POH) Linda van Santen en
Linda Vink afwisselend hun diabetesspreekuur
zullen houden. Op de tweede verdieping hebben
we nog een ruimte voor de POH-ers.
Patiënten die minder goed ter been zijn kunnen
gebruik maken van de lift.
We zijn blij met de ruimte die we gaan krijgen en
met de samenwerking. Voor ons iets om naar uit te
kijken..
Naast de wachtkamer komt de koffiekamer voor
artsen, assistenten en therapeuten waar we elkaar
kunnen ontmoeten in koffie/lunchpauze.

Ik verheug me op het werken op deze plek. De
assistentes en praktijkverpleegkundigen hebben
straks goede ruimtes om in te werken, het geluid uit
de spreekkamers zal niet meer hoorbaar zijn op de
gang en we hebben fatsoenlijke wachtruimte.
Het zal voor ons allemaal wel even wennen worden
maar ik vind het een feest om straks met alle
collega’s in één pand te mogen (samen-)werken.

Huisarts Christof Zwart:
Het is bijna 5 jaar geleden dat ik, in Sippenaken
België, een belronde deed: er komt een
mogelijkheid om een stuk grond te kopen aan het
Prinsen Bolwerk en we hebben nog 10 dagen om
iets te schrijven en een bod te doen. Doen jullie
mee ?! In die 10 dagen is er hard gewerkt aan een
biedingsstuk en werd het bod voorbereid. Wat een
spannend moment toen we bij de gemeente waren
en iedereen met zijn of haar envelop aankwam.
Vervolgens werden alle enveloppen geopend en de
biedingen voorgelezen. We zaten goed met ons
bod!
Pas het jaar erop ging ook de gemeenteraad
akkoord en werd duidelijk dat we het kavel konden
gaan kopen. Bovendien moest er nog wel wat
onderhandeld worden met de gemeente omdat de
vervuiling veel ernstiger bleek dan verwacht. En
ook de financiering zorgde voor vertraging: Omdat
de eisen die aan de bank werden gesteld in de
tussentijd veel strenger waren geworden, werd de
financiering voor de aankoop van de grond plots
lastiger. Gelukkig was de IONA stichting bereid om
de grond voor ons te financieren.

Huisarts Mattijs Christiaanse:
Een al heel lang gekoesterde Haarlemse wens zal
in vervulling gaan. Ik geloof dat dokter Witsenburg
ongeveer 30 jaar geleden al pogingen heeft
gedaan tot een gezamenlijk gebouw voor de
medische antroposofische activiteiten in Haarlem.
Dat is er toen niet van gekomen. Een nieuw
initiatief daartoe ontstond ongeveer 10-15 jaar
geleden. Nu is het dan toch zover, na heel veel
zoeken en hobbels en hindernissen. Ongelooflijk!!
Het leven is vol raadsels. De lezing van Rik ten
Cate over de grondsteenspreuk voor het nieuwe
gebouw raakte mij erg. Hij vertelde over het ritme
van 33 jaar. Met een schok realiseerde ik me dat ik
33 jaar geleden aan mijn studie geneeskunde
begon. Zou ik toen al (onbewust natuurlijk) de
wilsimpuls hebben gehad in dit gebouw en dit
samenwerkingsverband te willen werken in
Haarlem?! Ik kijk er in ieder geval erg naar uit.
Het wordt een prachtig gebouw waarin we onze
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krachten kunnen bundelen samen met de
antroposofische vereniging. Met alle artsen en
therapeuten bij elkaar. Korte lijnen voor overleg.
Wandelgangcontacten die nu niet mogelijk zijn
doordat we over 2 locaties verspreid werken.
Een gebouw met veel licht en een fijne sfeer
voor medewerkers en patiënten.

dit voor te bereiden. Schoonheid, mooi materiaal,
mooie kleuren zullen er hopelijk voor zorgen dat u
zich bij ons thuis voelt. Daardoor kunt u zich goed
uitspreken over wat u bezig houdt.
Ik kijk uit naar de gezelligheid. Het is nu al gezellig,
maar dan wordt “de reuring” nog groter.
Maar vooral kijk ik er naar uit u te mogen
ontvangen in mooie, geschikte ruimtes waar we
goede huisartsenzorg kunnen geven.

Huisarts Marion van Bree:
Ons, uw, nieuwe pand. Door een aantal mensen is
hieraan ontstellend hard gewerkt. Hiervoor ben ik
heel dankbaar.
Er is lang naar uitgekeken maar nu komt het
dichterbij. Ziet u uzelf al naar binnen gaan? Voor
de huisartsenpraktijken kunt u met de trap of de lift
naar de eerste etage. U komt boven en ziet de
doktersassistente van de frontoffice. U gaat in de
wachtkamer zitten, een van de mooiste plekken
van het pand.

Huisarts José Peters:
Het zal wennen zijn voor alle betrokkenen om de
overgang te maken van de huidige twee locaties
naar één pand. Voor mij betekent het meer contact
met de medewerkers van de werkgemeenschap.
Nu ik op de Koninginneweg werk, zie ik de
fysiotherapeuten, de psychologen en de euritmiste
en diëtiste alleen tijdens gepland overleg. Vanaf de
verhuizing kom ik hen tegen in de wandelgangen
en dat geeft kortere lijnen en gemoedelijker
contact. Ik zal ook het kleinschalige karakter van de
Koninginneweg nu gaan missen en ook het uitzicht
op de binnentuinen en de Bavo vanuit mijn
spreekkamer. Maar de bundeling van onze zorg op
één locatie zal de kwaliteit ervan ten goede komen
en dat is erg belangrijk. Ik kijk er vol spanning naar
uit.

Wij zijn al een tijdje bezig om de samenwerking van
de vier huisartsen met alle assistentes voor te
bereiden. Binnenkort zal ook een van de huisartsen
met een assistente van de locatie Koninginneweg
en een assistente van de locatie van het Bolwerk
twee andere HOED’s (Huisartsen Onder Een Dak)
gaan bezoeken. Om te onderzoeken hoe zij daar
omgaan met de werkruimtes en taakverdeling van
de assistentes binnen de zogenaamde frontoffice/
balie en backoffice/kantoor. Ik ben een
groot voorstander van samenwerking onder één
dak en kijk ernaar uit om straks ook met de
Antroposofische Vereniging in één pand samen te
gaan. Ons werk kent 2 pijlers: de reguliere
geneeskunde zoals we die aan de universiteit en
tijdens de huisartsenopleiding geleerd hebben én
de antroposofische geneeskunde. We verzorgen
de eerste door nascholingen en het bijhouden van
vakliteratuur. De tweede verzorgen we ook op die
manier. Het onder één dak “wonen” met de
antroposofische vereniging brengt nieuwe
mogelijkheden. Er komt bijvoorbeeld een winkel en
een informatiecentrum. In de winkel zult u zelfzorgmiddelen kunnen aanschaffen. Hepatodoron
bijvoorbeeld, een succes-kruidenmiddel om beter
door te slapen.

Praktijkmanager artsenmaatschap
Anne-Marie van Dolder:
Sinds januari 2015 ben ik werkzaam als
praktijkmanager voor nu nog beide
artsenmaatschappen op het Bolwerk en de
Koninginneweg.
Om meerdere redenen kijk ik uit naar de
verhuizing.
Ik vind het een heerlijk vooruitzicht om met
iedereen onder één dak te kunnen zitten. Ik werk
nu op de dinsdagen op de Koninginneweg en op
woensdag op het Bolwerk. Het is soms zoeken
naar een mogelijkheid om te overleggen en vooral
ook om goed te kijken welke ruimte beschikbaar is.
Elkaar dus ook gewoon in de wandelgang kunnen
spreken in plaats van heen en weer reizen tussen
beide locaties, is voor mij een enorme verbetering.
Verder ben ik actief betrokken bij de nieuwbouw
onder andere door mijn deelname aan de
interieurcommissie. De afgelopen periode zijn wij
actief bezig geweest- in nauwe samenwerking met
de architect- om vloeren, wanden, verlichting e.d.
uit te zoeken. Nu breekt er weer en nieuwe fase
aan waarin de verdere inrichting van het Van Dam
Huis vorm moet gaan krijgen.

Ik vind mijn huidige spreekkamer erg fijn, een
kamer met een rijke historie- eerst was dit de
spreekkamer van Joop van Dam en later hield zijn
opvolger Marijke van der Veen hier haar consulten.
Toch kijk ik erg uit naar mijn nieuwe spreekkamer,
geen gezoem van auto’s meer, avondzon in de
kamer, een mooi uitzicht op water en groen, geen
gordijntjes meer omdat ik dan op de eerste étage
zit én ik kan het raam openzetten.
Hebt u gehoord van het begrip healing
environment? Een healing environment is een
omgeving die zich er op richt om het welzijn van
patiënten, familie en werknemers te bevorderen en
hun stress te verminderen. Onze
interieurcommissie is hier al een tijd mee bezig om

Doktersassistente Cecile Stals:
Ik kijk érg uit naar het werken in het Van Dam Huis.
Al 10 jaar werk ik voor de beide huisartsen op het
Prinsen Bolwerk. De afgelopen 5 jaar heeft het
gegonsd van de plannen, ideeën, geen en wel
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enthousiasme voor de nieuwe samenwerking,
voorbijkomende panden enz.
Een aantal zaken deden mij echt wel verlangen
naar vernieuwing en uitbreiding. Zoals
ruimtegebrek, minder ontwikkelingsmogelijkheden
en minder mogelijkheid tot diversiteit in de taken
van de assistente. Na de zoveelste mislukte poging
om tot een nieuw pand en nieuwe samenwerking te
komen was ik bijna zover om dan mijn nieuwe
kansen en mogelijkheden maar buiten het Prinsen
Bolwerk te gaan zoeken.
Toen kwam de themadag 'Samen door één deur’,
met alle werkers van het therapeuticum, de
antroposofische vereniging en het
consultatiebureau. Een hele inspirerende en
motiverende dag met aan het eind een uitgebreide
rondleiding in het therapeuticum in Zoetermeer en
een toelichting over het ontstaan van het
therapeuticum aldaar. Daardoor is denk ik voor
velen en zeker ook voor mij het vlammetje weer
aangewakkerd.
Ik realiseerde me ook hoe ik verbonden ben met
het geheel; mijn collega's, de patiënten, de artsen
en therapeuten, en wat een fijne samenwerking we
hebben. En wat een gelegenheid ik heb gekregen
om ervaring op te bouwen. Als ik zou blijven,
zouden eigenlijk alle ontwikkelingen die ik wenste,
vanzelf op mijn pad komen. Hoe leuk zou het zijn
om mijn kennis en ervaring in te gaan zetten voor
een nieuw assistenten 'bolwerk'.

verpleegkundigen en POH en aan de rechterzijde
de behandelruimtes voor fysiotherapie. De
verdieping is ook met een lift te bereiken waardoor
het toegankelijk is voor mensen die rolstoel
gebonden of moeilijk ter been zijn.
Er komen 3 behandelruimtes voor individuele
therapie en 1 oefenzaal. Eén van de
behandelruimtes wordt ook gebruikt voor de
muziektherapie. Door de ligging, helemaal rechts in
de hoek, hopen we zo min mogelijk geluid van de
muziek te verspreiden. De oefenzaal geeft ons de
mogelijkheid de oefentherapie verder uit te kunnen
bouwen. Het wordt een prettige open ruimte met
aan één zijde apparatuur voor cardio- en
fitnesapparatuur en aan de andere zijde ruimte
voor vrij bewegen. Hierdoor kunnen we mensen
begeleiden in revalidatie na bijvoorbeeld een
beenbreuk of nieuwe heup, maar we kunnen ook
oefen- en beweeggroepen opzetten.
Het aanbod van fysiotherapie wordt dus groter. De
combinatie van ‘hands-on’ therapie zoals de
ritmische massage en daarnaast oefentherapie en
oefengroepen geven een nieuwe impuls aan de
antroposofische fysiotherapie. De ritmische
massage, waar de antroposofische fysiotherapie de
meeste bekendheid in heeft, blijft onze grootste
activiteit. We werken al met de oefentherapie maar
hopen dat met name de antroposofische
oefentherapie meer gezicht krijgt in het nieuwe
pand.
Badtherapie wordt helaas niet meer in het Van
Dam Huis gegeven. Hennie van Liemt doet dit met
veel liefde in het Sophiahuis in Schalkwijk.

Mijn geduld is op de proef gesteld en dat is de
moeite waard geweest. Nu de eerste paal in de
grond zit, is het te overzien en gaat het gebeuren!
Het prachtige pand, de appelboom, de open deur
naar de tuin, de gezelligheid in ons assistentenhok
waar iedereen te pas en te onpas binnen komt
waaien, kletsen, overleggen en koffie komt drinken.
Hoe vaak hebben we als assistentes niet
geroepen....: “kan het wat zachter, wij proberen hier
te werken!”. Auto's rangeren, de keuken annex
laboratorium/ spreekkamer voor de assistente. Ik
heb er op gemopperd, maar ga het ook missen.

De samenwerking met andere therapeuten en
artsen wordt eenvoudiger, kortere lijntjes omdat we
allemaal in 1 pand zitten. Een steviger,
zichtbaarder en professioneler aanbod van de
antroposofische zorg is iets waar we al lang mee
bezig zijn. Naast de zichtbaarheid en de
samenwerking zorgen de nieuwe ruimtes ook voor
meer privacy voor onze patiënten en therapeuten.
Dat vinden we erg belangrijk. We kijken erg uit naar
het werken in het nieuwe Van Dam Huis.

In ruil voor een moderne, rustige werkplek en
prettige kamers voor patiënt- assistente contacten
die ook veelvuldiger zullen worden. Met een beter
verdeeld takenpakket en samenwerking met de
collega's van de Koninginneweg, Niet meer in de
spagaat van én balie én telefoon én vraagbaak
enz. Ik kijk er naar uit om er samen met alle
andere werkers iets moois van te maken.

N.B. Buitenpraktijk fysiotherapie:
Anna Miedema, Hennie van Liemt, Micha
Henker (Vuurtonstraat 1a, Haarlem, vlakbij het RS
college)
Naast de fysiotherapie die in het Van Dam Huis zijn
plaats heeft, zijn wij, fysiotherapie Sophiahuis, als
buitenpraktijk in Schalkwijk ,verbonden met het
therapeuticum.
U kunt bij ons terecht voor ritmische massage,
bewegingstherapie en badtherapie.

TWEEDE VERDIEPING:

Yoga

Fysiotherapie

Michiel Eijsberg:
Ook in het nieuwe pand ga ik door met de
yogalessen. Op het moment geef ik op
maandagavond en woensdagochtend en
(binnenkort) -middag yogales op de zolder van het

Annemiek Vloon en Michiel Eijsberg:
Op de tweede verdieping van het Van Dam Huis
komen de meer lichaamsgerichte therapieën van
het Therapeuticum. Op de tekening zie je aan de
linkerzijde de behandelruimtes van de
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therapeuticum. De nieuwe ruimtes in het Van Dam
Huis bieden de kans om vaker lessen te geven en
geven ook wat meer vrijheid om meer mensen mee
te laten doen.
In de yogalessen werken we aan spanning en
ontspanning, kracht, flexibiliteit en ademhaling.
Ik maak gebruik van oefeningen uit de Hatha Yoga,
fysiotherapie en antroposofische oefentherapie.
Door deze combinatie licht de nadruk tijdens de
lessen op het vinden van gezonde bewegingspatronen en een juiste uitlijning van je lijf.
Door mijn achtergrond als fysiotherapeut kan ik
extra hulp bieden bij mensen die bijvoorbeeld
moeite hebben met bewegen of ontspannen. Ik
krijg van veel mensen terug dat dit een fijn gevoel
is, er is ruimte voor een persoonlijke benadering en
professionele kennis van het lijf en het bewegen.

Voor ons zal er veel veranderen, vooral in positieve
zin maar wij zullen de rustige, omhullende sfeer en
ruimtelijke uitstraling van de zolder op de
Koninginneweg missen. Het uitzicht op de boom
(es), op de daken en ook op de kathedraal valt
weg. Hiervoor komen in de plaats prachtige rode
beuken. Wij verheugen ons op een mooie nieuwe
werkomgeving, waar met mooie materialen is
gewerkt, een werkomgeving die op een duurzaam
ontwerp is gebaseerd
Voor de werkzaamheden en het spreekuur van de
praktijkondersteuners-somatiek ( Linda Vink en
Linda van Santen), is het heel fijn dat wij dit op de
1ste etage kunnen doen waar de artsen en
assistenten werkzaam zijn en de lijntjes korter zijn
om te kunnen overleggen wat de samenwerking
ten goede komt. Wij kijken ernaar uit om eindelijk
een eigen ruimte te hebben voor deze spreekuren,
een wens die in vervulling gaat. Tevens zal er op
de 2e verdieping nog een ruimte beschikbaar zijn
voor diabetes en astma/COPD spreekuren.

Ik zou het fijn vinden een groep te starten voor
mensen die minder makkelijk bewegen of niet zo
belastbaar zijn. Dat is in de huidige situatie nog niet
zo makkelijk. Er is namelijk veel vraag naar! Er is
überhaupt veel vraag naar de yoga, dat is leuk om
te merken.

In de toekomst zullen wij ons ook meer op de
groepsvoorlichting gaan richten. Dit is mogelijk
omdat er op de 3e verdieping een groepsruimte
komt. Op dit moment wordt de cursus afvallen door
een gezonde leefstijl 2 keer per jaar gegeven.
Patiënten met een hoge bloeddruk zijn welkom bij
de workshop Hoge Bloeddruk, deze wordt
meerdere malen per jaar gegeven.
Wij hopen in het nieuwe gebouw ook meer te
kunnen gaan betekenen voor de oudere patiënt.
Wij zitten momenteel in een brainstorm fase om te
kijken wat wij de oudere patiënt kunnen bieden om
de veranderingen die het ouder worden met zich
meebrengt te kunnen ondersteunen.

Muziektherapie
Annemiek Vloon:
Eindelijk een eigen, echte muziek-ruimte!
Zoals in het stukje fysiotherapie al genoemd is een
van de fysio behandelruimtes de nieuwe
muziektherapieruimte. Deze combi heeft te maken
met dat ik (Annemiek Vloon) zowel fysio- als
muziektherapeut ben. Door de aparte ligging en
extra isolatie zal de geluidsoverlast voor
medegebruikers in het gebouw minimaal zijn
(sommige zullen het jammer vinden, want we
kregen ook vaak terug na b.v. trommelen dat het zo
gezellig klonk). Het geeft de cliënten eindelijk de
ruimte om vrijuit te kunnen spelen. Ik hoop dat de
instrumenten (chrotta, djembe, xylofoon, lier, gitaar
e.a.) veelvuldig bespeeld zullen gaan worden.
Uiteraard individueel (voor jong en oud, bij
ontwikkelingsproblematiek, moeilijk gedrag,
burnout, depressie, angst, hyperventilatie, hoge
bloeddruk en nog veel meer), hoop ik dat de
positieve werking van muziek zich zal
verspreiden/uitbreiden. Ook heb ik de wens een
aantal kleine groepjes te formeren want samen
muziek maken geeft nog iets extra’s.

De 2e etage is gereserveerd voor de fysiotherapie
en de uitwendige therapie, hier zullen wij ook gaan
werken. Doordat er een lift is, zullen wij voor
iedereen bereikbaar zijn ook voor
rolstoelgebruikers. Geen moeilijke trappen meer,
geen drempels, geen deuren die zwaar te openen
zijn. Wij krijgen 3 behandelruimtes waardoor wij
meer patiënten kunnen behandelen. Door de
nieuwe inrichting kunnen wij onze werkzaamheden
beter uitoefenen. Er komt betere ventilatie en het
geluid wordt zorgvuldig afgeschermd. Er komen
hoog-laag behandeltafels die voor zowel de patiënt
als voor ons ergonomisch van belang zijn.
Het zal prettig zijn om nauwer contact met collegae
te kunnen hebben, voor bv overleg, samenwerking
en studie. Het is goed dat het antroposofisch
centrum dichtbij is zodat we mensen eenvoudig
kunnen verwijzen voor meer informatie, literatuur
en lezingen. Het voelt goed om met meerdere
disciplines, die vanuit de antroposofie werken,
onder een dak te werken.
Wij hopen dat het nieuwe gebouw de antroposofische zorg goed zichtbaar zal maken in Haarlem
en omstreken.

Praktijkondersteuners somatiek
Linda van Santen, Linda Vink, Twan Nijenhuis,
Akke Prins:
De praktijkondersteuners van het Therapeuticum
Haarlem werken momenteel op twee locaties,
zowel op het Prinsen Bolwerk als op de locatie
Koninginneweg. De locaties hebben hun eigen
sfeer en dynamiek. De rust en intimiteit van de
Koninginneweg is fijn voor de uitwendige therapie,
de levendigheid en het contact met andere
therapeuten vinden wij op het Prinsen Bolwerk.
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DERDE VERDIEPING

overleggen.
Als POH-GGZ zullen wij ook daar psychische
begeleiding, screening, preventiehulp,
psychosociale en praktische ondersteuning bieden.
De vragen zijn hierbij uiteenlopend; van (milde)
stemmingsproblematiek tot een praktische vraag
over huisvesting. In begeleiding zorgen wij met tijd
en aandacht voor praktische handvatten, zodat de
patiënt verder kan. De antroposofie is daarin voor
ons een belangrijke leidraad. Bijvoorbeeld: Hoe
benader ik in termen van ontwikkeling, hoe spreek
ik het hele wezen in iemand aan (zowel denken,
voelen als willen)?
In het nieuwe gebouw ontstaat ook meer ruimte
voor nieuwe initiatieven. Momenteel geven wij ook
de cursus ‘balanceren is een kunst’, die handvatten
biedt om meer balans in je eigen leven te creëren.
Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met
kunstzinnig therapeute Silvia Pedrotti. Ook wordt er
gerichter aandacht besteed aan begeleiding van
kinderen en jeugdigen. Sinds juni 2017 is
individuele hulp voor kwetsbare kinderen opgestart
en wij zijn bezig met het ontwikkelen van een
groepsprogramma. Creativiteit, het opbouwen van
kracht en het werken met spel zijn hierin belangrijk.
Met het consultatiebureau in hetzelfde gebouw
wordt die samenwerking nog gemakkelijker.
Wij zien ontzettend uit naar werken in het frisse,
groene en prachtige Van Dam Huis. Een
gezamenlijk pand maakt het niet alleen
overzichtelijker en prettiger voor de patiënt, maar
ook voor onszelf. Overleg, samenwerking met
andere disciplines en ruimte voor nieuwe
initiatieven worden zo vergemakkelijkt. Wij kunnen
bijna niet wachten!

Psychologen
Henriëtte Dekkers, Ronald Kooij en Sanne
Janus:
Op het Prinsen Bolwerk 12 gonst het van de
drukte, alle ruimtes zijn bezet, en soms overbezet,
want het is een komen en gaan van gevers en
nemers van de Gezondheidszorg van het
Therapeuticum. De gespreks- en psychotherapieën
hebben vaste uren, vaste ruimtes, en het te kort
vullen we aan - u raadt het niet - door een dag een
werkplaats te maken van de patiëntenbibliotheek,
of via een speciaal klaptafeltje in de euritmieruimte
een 'gesprekstherapie' in te richten voor de POH.
Uiteraard maken we ook gebruik van de ruimte op
de Koninginneweg. En één psycholoog en 2 POHers hebben een kamer aan de Vlietzorgstraat,
omdat het soms intern niet meer op te lossen is.
We zullen ook het Prinsen Bolwerk 12 wel een
beetje gaan missen, het mooie oude
gebouw, waar we (Henriëtte en Ronald meer dan
25 jaar) zoveel mensen hebben gezien en hopelijk
hebben geholpen!
Zo krap als nu zal het gelukkig niet meer worden in
de nabije toekomst!! We nemen u mee naar de
bovenste étage, die voor gesprekstherapieën
van psychologen en POH'ers is ingeruimd - let wel:
inge-ruim-d. Ruim opgezet dus. Het is ontzettend
fijn om nu samen onder 1 dak te kunnen gaan
werken. Dat maakt de lijnen korter en de
samenwerking intenser, en daar verheugen wij ons
zeer op. We krijgen naast al die ruime kamers ook
een prachtige ruimte voor groepswerk,
vergaderingen of andere ontmoetingen waar meer
mensen bij betrokken zijn.
We zijn in onze voorstelling ook bezig met de
inrichting en de uitrichting! We vermoeden zo op
die bovenste etage een bijzonder uitzicht te
hebben, de bladerenkroon van de prachtige oude
bomen, het bolwerk en het water, het station en
wellicht ook nog een glimp van het Spaarne.
Binnen hopen we een lichte, ruime, warme en
veilige sfeer te maken met elkaar waarin onze
ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Ieder met zijn
eigen accent maar ook met een rode draad erin. En
tenslotte gaan we ons in de bovenpool van ons
gebouw uiteraard verbinden met boven en
beneden!

<< << << >> >> >>

EEN STEENTJE BIJDRAGEN
Schenkingen zijn enorm belangrijk voor het Van
Dam Huis, grote maar zeker ook kleine
schenkingen worden gewaardeerd.
Schenkingen ook als uiting dat het Van Dam
Huis gewild wordt, dat wij met zijn allen willen dát
het centrum voor antroposofie en gezondheidszorg
hier in Haarlem gestalte krijgt. En dat noemen wij
‘warm geld’.
U zult wel zeggen, ‘de eerste paal is toch al
geslagen?’ , ‘de aannemer heeft toch al zijn
opdracht gehad?’ Ja dat klopt, er zijn grote
leningen gesloten en de basis kan betaald worden.
Echter door de prijsstijging van de materialen en de
krapte op de bouwmarkt viel het te besteden
budget flink tegen. Dit mede omdat wij onze
begroting geraamd hadden op het bouwen van dit
pand al een paar jaar geleden, door fikse
tegenvallers werden vergunningen en bouw
alsmaar uitgesteld. En één van de zaken die
maken dat het gebouw duur wordt, is onze wens
om er een duurzaam gebouw van te maken. De
architect en andere deskundigen op dit gebied

Praktijkondersteuners GGZ
Twan Nijenhuis, Marleen Becht en Yara Burger:
Samen met de psychologen zitten wij,
praktijkondersteuners-GGZ, op de derde verdieping
van het Van Dam Huis. Er komen daar een paar
gesprekskamers en een groepsruimte, daar zijn wij
ontzettend blij mee! Zo is er altijd genoeg ruimte en
privacy om in rust gesprekken te kunnen voeren,
wat met ons huidige ruimtegebrek soms best
zoeken was. Dit maakt ook dat wij dichter naast
elkaar werken en zo gemakkelijker kunnen
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hebben advies uitgebracht over een duurzame
manier van bouwen. Met warmtepompen wordt het
gebouw in het gebruik bijzonder energiezuinig.
Voor de kenners: het heeft een EPC van 0,46.
Door betonkernactivering en door gebruik te maken
van warmtepompen kunnen we het energieverbruik
flink terugbrengen en het gebruik van gas zelfs tot
nul reduceren. We gaan dan straks nog geen 50%
van de energie verbruiken van een vergelijkbaar
net zo goed geïsoleerd pand! Die superprestatie
heeft wel een prijs: de bouw wordt er zo'n
€ 150.000 duurder van. Om dat toch te laten slagen
is uw steun onmisbaar !
Daarmee wordt ons gebouw het allereerste
gezondheidscentrum met een groenverklaring. Het
gebouw wordt maximaal geïsoleerd- zowel qua
warmte als geluid- en krijgt daarnaast ook een heel
goede luchtverversing.
Door middel van deze nieuwe technische
toepassingen wordt bereikt dat er in het centrum
geen gebruik zal worden gemaakt van eindige
energiebronnen. Hiermee zijn mens, dier en
milieu, nu en in de toekomst gediend.
Wat betreft de aankleding van informatiecentrum
en de grote zaal, er is onder andere behoefte aan
prettig zittende stoelen, opdat je bij lezingen
gemakkelijk kan zitten i.p.v. op onze oude
klapstoeltjes, en aan goede verlichting.
Een deel van het terrein rond het gebouw zal
noodzakelijker wijze bestraat worden. Natuurlijk
wordt er ook veel waarde gehecht aan een mooie
groenvoorziening rond het pand. Bovendien is er
voor de twee monumentale beukenbomen aan de
voorzijde van het gebouw speciale aandacht nodig.
Door hun zeer kwetsbare wortelstelsel moeten
specifieke en kostbare eisen gesteld worden aan
de constructie van de entree van het gebouw.

Door Henriëtte Dekkers

“We hebben met z'n allen een lange weg hierheen
afgelegd................................
en we zijn aangekomen
 bij een plaats, een locatie waar een pand
zal komen
 bij een locatie waar geleefd gaat worden
 een locatie, waar we in verschillende
samenhangen, beweeglijk en actief gaan
worden
 een locatie, waarbinnen elk individu wil
verwerkelijken wat hij of zij als ideaalbeeld
in zich draagt.
We hebben een fysiek lichaam (een pand op een
locatie), een etherlichaam (leven en groei komt) ,
een astraallichaam (activiteit, beweeglijkheid), en
een Ik.
Een Ik?
Nou, wel 30, 40, 50, 100 Ik-'ken! Een verzameling
individuen, die allemaal dragers zijn van idealen,
van ideeën. Nog geen overkoepelende
gemeenschap, geen zoemende Bijenkorf waar het
een oorverdovende chaos lijkt, maar waar de
interne ordening van het Bijenvolk minutieus
afgestemd, en onwaarschijnlijk volmaakt is:
oerbeeld van een Gemeenschaps-Ik. Een
oerbeeld. Maar een nog op instincten gebouwd
oerbeeld van een volmaakt gemeenschaps-Ik van
een Bijenvolk.
Voor mensen is dat een weg met vallen en
opstaan: het scheppen van een gemeenschapszin.
We zijn vooralsnog Individuele dragers van idealen,
met al onze tekorten, bagage,
gebruiksaanwijzingen. Individuele dragers van
ideeën, die proberen hun vaardigheden, hun
toewijding, hun trouw, hun doorzettingskracht,
talenten, hun materiële en sociale warmte, naar
vermogen in te brengen in een overkoepelend
beeld.
In zoverre ons dat lukt, voelen we hoe die
gemeenschapszin begint te zinderen. Alsof je iets
bovenpersoonlijks doet, dat alléén werkelijkheid
kan worden, omdat je het met elkaar doet. Iets dat
groter is dan jezelf, dan je eigen visie, iets, dat
zowel in de ideeënwereld als in de realiteit
geworteld is.

Op onze website kunt u lezen dat ook een kleine
gift mogelijk is. Het gezegde “vele kleintjes
maken samen een grote” is een uitspraak waar
wij blij van worden!
Zowel voor incidentele als periodieke schenkingen
bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van
fiscale voordeelregels, wij hebben een
zogenaamde “Anbi-status”.
Zie: www.vandamhuis.nl
en www.steentje-bijdragen.nl
Mensen zonder internet kunnen voor meer
informatie Bob van der Ploeg bellen,
telefoon 0251-234823.

Iets, dat zindert als de zonsopgang in de vroege
ochtend boven de mist van Nederland.
 Dat is het Geestzelf. Dat mysterieuze
begrip uit de Antroposofie. Dat soort van Ik
dat je zelf bent maar toch niet helemaal.
Dat soort van Ik dat je alleen maar merkt
als je samen aan dat idee, dat perspectief,
dat ideaal werkt. Dat soort van SAMEN-Ik,
dat soms zijn STER ziet zoals Laurens
zegt. Daar ginder aan den einder, en je
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bent er nog lang niet. Dat soort van IK met
hoofdletters, waarvan ze wel eens zeggen:
IK BEN DE WEG.
Als ons dat zou lukken:
een fysiek lichaam, een levenskrachtenlichaam,
een astraallichaam, een IK en een sociaal IK: het
Geestzelf. Als ons dat toch zou lukken....

vraagt incasseringsvermogen, veerkracht om het
sociale drama in het toneel van de ziel uit te
houden en vol te houden. Want wij zijn geen Bijen.
We zijn onvolkomen, duidelijk en zichtbaar
onvolkomen. En in deze onvolkomenheid een
doorn in het oog van anderen, onverdraaglijk,
lastig, te vertragend of te snel, te 'sofisch' of te
'non-sofisch', storend of veel te vredelievend, te
doenerig of te neurotisch.... en zo voort. Alleen uit
werkelijke wilskracht, interesse en harte - kracht
kunnen we dit verdragen. Vanuit de Wil om samen
met de geestelijke wereld het toneel in onze ziel te
scheppen voor die Ster van Laurens, van Christof,
van Drude, van Linda, van velen -, dat ideaal. Die
Wil voor dat ideaal. Weet je nog? 'Tuurlijk weet je
nog. Die Wil, die was er immers al eerder: die was
er, toen je van bovenaf naar de aarde keek, langer
of korter geleden, en zag dat dit nodig zou worden.
Dit ideaal, dit plan, deze mensen.
Lang geleden, toen de kiemen in de WIL
ontstonden, in de manier waarop je de wereld zou
gaan waarnemen, in je sociale koers.

Een ideaal vind je niet op aarde. Want het is er
simpelweg nog niet. Een idee of ideaal is een
beeld, een soort imaginatie, dat uit de toekomst
komt op je af komt. Iets, dat je voor ogen zweeft.
Iets, wat waar gemaakt hoopt te worden. Een
toekomstbeeld, dat ook zin heeft, energie geeft,
vitaliseert, zindert....
Omdat..... omdat zingeving uit de toekomst van de
geestelijke wereld komt.
En dat opent de poorten naar de werkzaamheid
van de Geestelijke wereld, die nog nooit zo dichtbij
was -, en wil zijn als in deze tijd.

********************
De menselijke ziel vormt het toneel, waarop en
waarbinnen zich de wisselwerking met de
geestelijke wereld afspeelt. Onze ziel is het toneel,
waarop überhaupt alle wisselwerkingen zich
afspelen: tussen onszelf en de anderen, tussen ons
dagelijkse Ik en die bovenpersoonlijke idealen,
tussen ons dagelijks leven en onze gezondheid en tussen onszelf en de werking van de geestelijke
wereld. Een spannende -, een vaak een
dramatische wisselwerking.

Onze Grondsteen wordt gevuld met een WilsGrondsteenspreuk.
 De Wil wordt opgeroepen, om het toneel in
onze ziel tot ruimte te maken,
 waarbinnen de Wisselwerking met de
Geestelijke Wereld mogelijk wordt:

de wereld van het krachtig lichtende
inzicht van Aartsengel Michael
 en de wereld van de genezende
warmte van Aartsengel Raphael,
 waarbinnen de Gezamenlijkheid een
waarachtige grondslag vinden kan,
 waarbinnen de wisselwerking kan stromen
tussen het Denken dat vanuit inzicht wil
handelen,
 en het Gevoelsleven dat vanuit de Warmte
de mens wil genezen - naar lichaam ziel en
geest;
 waarbinnen tenslotte de wisselwerking
mogelijk kan worden tussen onze
waarneming van datgene, wat de wereld
van ons vraagt, en het antwoord daarop
 vanuit een gezamenlijke werkzaamheid, en
toch ieder naar zijn individuele vermogen
en aard.

We leven immers in een tijd, waarin niets meer
vanzelf gaat. Een fundamentele sociale crisis, zo
Rudolf Steiner in 1916, waarin kinderen hun ouders
-, ouders hun kinderen -, broers en zusjes elkaar
niet meer begrijpen, de volkeren elkaar niet
begrijpen - niet meer willen begrijpen. Niet meer
willen....
Een tijd, waarin we met bloedend hart moeten
toezien, hoe mensen koersloos geworden zijn, hun
innerlijke houvast verloren hebben, en daar zelfs
lichamelijk ziek van worden.
Een tijd, waarin veel meer inspanning moet worden
opgebracht om elkaar te snappen, veel meer
interesse -, belangstelling -, en ik-overstijgende
wilskracht.
Willen weten: wie ben jij, wat voor individualiteit,
wie zijn jullie eigenlijk, wat beweegt je in dit leven
..... "want het gaat erom de ander(-en) te nemen
zoals hij / zij wezenlijk is / zijn, en daaruit het
allerbeste te maken..." (1916). Hebben wij niet al
eeuwenlang opgetrokken met elkaar, en
eeuwenlange sociale interactie achter de rug - ? ,
en al zo ontzettend veel gezamenlijk Karma
opgestapeld?!? (1916)

Zo willen we al datgene, wat we werkelijk zien en
waarnemen, aan de Aartsengel Michael voorleggen
- die Aartsengel, die een leidende rol in deze tijd
speelt in de rang van de zogeheten Archai, de
engelhiërarchie van het Oerbegin, het begin van
een nieuwe impuls. Zijn licht en moed kan
werkzaam worden om de complexe wereld van
alledag te doorlichten en ons kracht geven om bij
tegenslag door te zetten.

Interesse moet je bewust Willen. Samenwerken
moet je bewust Willen. Ruimte maken in je
binnenwereld, samen idealen naar de wereld
brengen - het vraagt inspanning, het vraagt tijd, het

En zo hopen we ook, dat we de inzichten die van
daaruit ontstaan, kunnen doordringen in de warmte
die in ons mensen leven kan wanneer we ons
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Voordracht van Rik ten Cate

daartoe werkelijk inzetten - warmte voor elkaar,
voor de genezende kracht die direct verbonden is
met de werking van de Aartsengel Raphael, de in
de diepten verborgene. Raphael is de Aartsengel,
waarheen de weg slechts leidt via de heldere
inzichten die we van Michael kunnen ontvangen.
En alleen dan werkzaam worden kan, wanneer
velen zich op de juiste plaats, op het juiste
moment, samen treffen om dit werk te willen doen.”

Rik heeft een zeer enthousiasmerende voordracht
gehouden over het fenomeen grondsteen. Hieruit is
door Anneke Kraakman slechts een gedeelte
samengevat.
Als je iets bouwt dan is daar altijd een ideaal mee
verbonden. Dit ideaal van al die mensen wil je zijn
weerslag geven in iets tastbaars. In een
grondsteen maar ook in iets spiritueels namelijk
een spreuk.
Het leggen van een grondsteen in het fundament is
een bijzonder iets. De Engelsen noemen het een
“foundation” steen. Het maakt deel uit van het
fundament waarop je wilt bouwen. Tegelijkertijd
willen we de hemel hiermee verbinden. De kosmos,
met idealen en wilsimpulsen die we noteren en
onderschrijven en die we aan het fundament willen
toevoegen. Hemel en aarde worden door de mens
verbonden. (Als je de hoofdletter “G” schrijft dan
begint hij met een mooie ronde boog boven alsof je
een hemelkoepel tekent en brengt deze vervolgens
met een lus naar beneden met een meer rechte,
aardse lijn. Alsof ook daar kosmos mens en aarde
met elkaar verenigd worden in de letter “G”.)

Naschrift van de redactie:
Bij vragen over deze grondsteenspreuk kan contact
opgenomen worden met Linda van Santen,
praktijkondersteuner.
linda.vansanten@therapeuticumhaarlem.nl

In de grondsteen van het Van Dam Huis worden
Michaël en Raphael genoemd. Michaël is de drager
van de kosmische intelligentie, die wacht op ons
initiatief, die zwijgt en die ons de intelligentie en
individualiteit geeft. Raphael daarentegen geneest,
begeleidt en is mede op weg.
De Grondsteen bestaat uit een dodecaëder
gemaakt uit koper. Deze vorm is opgebouwd uit
twaalf 5-hoeken. En deze geometrische vorm
benadert de bolvorm. In de tijd van Plato waren
deze geometrische vormen uitdrukkingen van de
elementen. De platonische lichamen werden
geordend naar regelmatige vlakken en hun
hoekpunten.
Kubus

6 vlakken en 4 hoekpunten per vlak

Aarde

Icosaëder

20 vlakken en 3 hoekpunten per vlak

Water

Octaëder

8 vlakken met 3 hoekpunten per vlak

lucht

Tetraëder

4 vlakken met 3 hoekpunten per vlak

vuur

Dodecaëder 12 vlakken met 5 hoekpunten per vlak ether

Als je je armen spreidt op harthoogte en de benen
uit elkaar dan vormen hoofd, armen en benen een
5 hoek. Het is het beeld van de mens in zijn
levenskracht.
Het koper kent verschillende eigenschappen is
verwarmend, verbindend, het voegt zich, brengt
leven en wordt daarom ook met de liefde in
verbinding gebracht.
Een grondsteen wil het ideaal met de stof
verbinden want “ Geist ist nie ohne Materie und
Materie ist nie ohne Geist”.
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BOUWBRIEVEN:

HET SOLIDARITEITSFONDS

Volgt u de bouw van het Van Dam Huis al via de
digitale bouwbrieven? U kunt ze teruglezen en
ook u kunt zich abonneren via
www.vandamhuis.nl
Beschikt u niet over internet en wilt u de
bouwbrieven toch ontvangen, schrijf dan uw
verzoek voor een schriftelijke bouwbrief aan Bob
van der Ploeg:
dhr. R. van der Ploeg, Johannes Poststraat 3,
1964 BH Heemkerk.

Uw donatie in 2017 aan het Solidariteitsfonds
Positief hebt U gereageerd op onze oproep tot
betaling van uw donatie voor 2017 aan het
Solidariteitsfonds. Ondanks de “oude” tekst, die
voor de oproep gebruikt was, kwam de boodschap
over. Goed om te merken dat U het belang van
onderlinge solidariteit blijft onderkennen en ons
hierin steunt.
Op 1 juli 2017 was ruim 3550 euro gedoneerd,
ongeveer drie kwart van het bedrag, waar we op
hopen. (In geheel 2016 ontvingen wij ruim 4800
euro ).

WELEDA
Uw voorschrijfgeneesmiddelen kunt u ook
rechtstreeks bij Weleda bestellen, zij worden dan
bij u thuis afgeleverd,
Alleen bij de bestelling van een medicijn op recept
kunt ook zelfzorgmiddelen mee bestellen.
Voor meer informatie:
www.weleda.nl/apotheek
of download de app.

Hierbij vragen wij degenen, die dit nog niet
gedaan hebben, vriendelijk hun bijdrage alsnog
over te maken.
Bij het vorige nummer was een
overschrijvingsformulier bijgevoegd, maar U kunt
ook zelf overmaken op rekening NL 69 TRIO 0212
1005 48 ten name van Solidariteitsfonds van de
Keerkring te Haarlem.
Ter herinnering: de minimum jaarlijkse donatie, die
U recht geeft op een vergoeding, bedraagt 5,- euro
per persoon en 10 euro per gezin. Omdat wij de
afgelopen jaren regelmatig meer uitkeerden dan er
binnen kwam, vragen wij U echter om, als U
enigszins kunt, ten minste het dubbele te
schenken, dus 10,- euro per persoon en 20,- euro
per gezin.

Advies bij zelfzorg nodig?
Kijk dan eens op:
www.weleda.nl/advies-bij/zelfzorg

Bij voorbaat onze hartelijke dank.
En schroom niet om een beroep te doen op
financiële steun, als daar aanleiding voor is. Het
Solidariteitsfonds is daarvoor.
Maarten Gast, secretaris Solidariteitsfonds

HET BESTUUR VAN DE
KEERKRING

Solidariteitsfonds Keerkring
Bankrekeningnummer van Triodos:
NL69 TRIO 0212 1005 48

Website: keerkring.antroposana.nl
rekeningnummer: NL16 TRIO 0338 6397 48
Hilda Rijkmans (secretaris en ledenadministratie)
Nieuwe Gracht 2, app 10, 2011NE Haarlem
023-5518640
keerkring@antroposana.nl
Henk Stots (penningmeester)
072-8884007 - hsstots@ziggo.nl

REDACTIE KEERKRINGKRANT

Lusanne Hogeweg
06-55629900 - lusanne@vialusanne.nl

Aggie Adema en Hilda Rijkmans
Lay-out: Sjaak Bont

Aggie Adema-Huitema afvaardiging naar
Solidariteitsfonds
023 – 5247633

-

Kopieerwerk: Vorm op Maat
Oplage: 730 stuks
Digitale versie aan 70 leden

aggie.adema@xs4all.nl
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Praktijken Koninginneweg 36,
2012 GP Haarlem

Praktijken Prinsen Bolwerk 12,
2011 MB Haarlem

Hr. M.A.B.M. Christiaanse,
huisarts tel. 023-5315886
aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag.
Dr. Christiaanse heeft op woensdag geen spreekuur;
de assistente is wel bereikbaar.
Mw A. Kunenborg, waarnemend huisarts
aanwezig: maandag in de praktijk van
dr. Christiaanse

Mw. M.A.M. van Bree, huisarts tel. 023-5320218
(dinsdagmiddag en donderdag afwezig)

Mw J.Peters, huisarts tel. 023-5312822
aanwezig; maandag, dinsdagochtend,
woensdag en donderdag
Dhr. J. Laceulle , huisarts
incidenteel aanwezig op vrijdag
Mw A. Kunenborg, waarnemend huisarts
aanwezig: vrijdag in de praktijk van dr. Peters
Assistentes praktijken Koninginneweg:
Mw Natasja Vromans
Mw Roline v. Pelser Berensberg
Mw Sunay Arslan
Belangrijke informatie
⦿ Op werkdagen kunt u ons bereiken
van 8 tot 17 uur. In het weekend en door
de week na 17.00 uur belt u voor
spoedgevallen naar de Huisartsenpost.
023-2242526
⦿ Herhalingsrecepten kunt u telefonisch
aanvragen, via het keuzemenu (toets 2), maar
als u dat lastig vindt, ook via de assistente.
www.huisartschristiaanse.praktijkinfo.nl
www.huisartsenpraktijkpeters.praktijkinfo.nl

Hr. C. A. Zwart, huisarts tel. 023-5326469
(gehele woensdag afwezig)
Mw. L. de Haas, huisarts
op woensdag (hele dag) in de praktijk van Dr. Zwart;
op donderdagochtend in de praktijk van Dr. van Bree
Assistentes praktijken Prinsen Bolwerk:
Mw Cecile Stals
Mw Hanan Yahyaoui
Mw Didi Arons
Mw Natasja Vromans
Belangrijke informatie
⦿ Op werkdagen kunt u ons bereiken
van 8 tot 17 uur.
Voor de assistente toets 3, bij spoed toets 1.
⦿ Als u uw huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u
zich via het keuzemenu van de telefoon (toets 4)
opgeven. Als u voor half 11 inspreekt wordt u
dezelfde dag teruggebeld met een “onbekend
nummer”. Wilt u a.u.b. opnemen. Mocht u al weten
dat u gedurende een bepaalde tijd niet bereikbaar
bent, wilt u dat dan aangeven.
⦿ Herhalingsrecepten kunt u telefonisch
aanvragen, via het keuzemenu (toets 2), maar
als u dat lastig vindt, ook via de assistente.
U kunt ook gebruik maken van de herhaalservice
op de website.
⦿ Voor bloeddruk meten, urineonderzoek,
injecties, oren uitspuiten etc. kunt u dagelijks
terecht bij de assistente tussen
9.00 en 9.45 uur zonder afspraak.

Website : www.therapeuticumhaarlem.nl
Bereikbaarheid bij afwezigheid: bel altijd eerst het telefoonnummer van uw huisarts en beluister het
bericht helemaal tot het eind. Tijdens vakantie van uw huisarts krijgt u een waarnemend huisarts
toegewezen.
In het weekend en door de week na 17.00 uur belt u voor spoedgevallen de Huisartsenpost 023-2242526.
Na verandering van verzekeraar en/of verandering van polis is het raadzaam om uw nieuwe
gegevens (naam van uw verzekeraar en polisnummer) bij de hand te hebben, als u een consult
heeft bij uw huisarts.
N.B. In principe is uw huisarts ook voor eerste hulp bereikbaar! Dit kan de zorgverzekering veel kosten
besparen.
Laatst bijgewerkt: september 2017

Van Dam Huis

voorgevel aan de straatzijde

De omgeving van het
Van Dam Huis

