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Agenda: 
Vanaf   Expositie Mao Brondlund (Denemarken) 
30 April  in het Therapeuticum  Egelantier, verlengd t/m 31 augustus! 
  Verkoop van de schilderijen zijn ten bate van Raffaels Kinder.  
  Zie www.raffaels-kinder.org 
 
25 September Michaëlsviering, van 15.00-17.00 uur bij de Egelantier. 
 
30 September  ‘Als gezondheid centraal staat’ 

Bijeenkomst geleid door Chantal Walg (auteur ‘Gezondheid 
centraal’), vanuit Positieve Gezondheid kijken naar gezondheid en 
ziekte  en een nieuwe blik op het huidige zorgstelsel, waarin meer 
ruimte is voor de eigen regie van de patiënt. 
9.30-15.00 uur Instituut Midgard, Regenboog 50, Tuitjenhorn 
Meer info en aanmelding; m.hornstra@zonh.nl 

 

http://www.raffaels-kinder.org/
mailto:m.hornstra@zonh.nl
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16, 23, 30   Spreken in het openbaar 
sept en  Workshop door Véronique Delattre, stem- en dramatherapeute. 
7 okt   Therapeuticum Egelantier, Prinsesselaan 52, Bergen 
10.30-   Kosten; 80 euro voor 4 keer, aanmelden via 072-2200313 
12.00 uur        of veroniquelogos@icloud.com 
 
19, 26 sept.   Op adem komen, weer bij jezelf komen en vitaliteit verzorgen 
3 en 10 okt.      Workshop door Véronique Delattre, stem- en dramatherapeute. 
10.30-   Therapeuticum Egelantier, Prinsesselaan 52, Bergen  
12.00 uur Kosten; 80 euro voor 4 keer, aanmelden via 072-2200313 of 

veroniquelogos@icloud.com 
www.therapeuticum-egelantier.nl 
www.logos-stemtherapie.nl 

 
17 sept. of  ‘Maak een Monument van het Moment’,  
29 okt.  Workshop met poëzie en beeldend werken o.l.v Véronique Delattre, 
13.30-16.30 uur stem- en dramatherapeute en Saskia Bijpost, kunstzinnig 

therapeute.  
  Kosten; 40 euro, aanmelden via 072-2200313 of 

veroniquelogos@icloud.com. 
  www.therapeuticum-egelantier.nl 
 

Vanaf September: nieuw cursusaanbod ‘Heel de Mens’. 
Kijk voor het aanbod op www.therapeuticum-egelantier.nl of op het prikbord in de 
wachtkamer. 
 

Nieuws vanuit het bestuur: 
Langs deze weg willen we u laten weten dat sinds kort ons bestuur compleet is. 
Max van der Made is onze nieuwe secretaris; welkom in ons midden! 
Het bestuur bestaat uit; 
Aart Wildeboer: voorzitter 
Merel de Wijn: penningmeester 
Max van der Made: secretaris 
Mieneke de Boer: lid 
Rita Min: lid 

mailto:veroniquelogos@icloud.com
http://www.therapeuticum-egelantier.nl/
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Nieuws vanuit de therapeutenkring: 

‘Zorg met Elkaar’ 
Sinds een jaar zijn we aan het onderzoeken hoe we als zorgaanbieders meer op 
regionaal niveau kunnen samenwerken, zodat we de antroposofische gezondheidszorg 
een steviger fundament kunnen geven. Ook de patiëntenvereniging is daarbij betrokken. 
Op 30 september wordt een bijeenkomst georganiseerd i.s.m ZonH, waarbij Chantal 
Walg een lezing zal verzorgen. Een belangrijk thema is Positieve Gezondheid, waarbij 
gezondheid meer is dan alleen het ontbreken van ziekte.  
Machteld Huber heeft na jaren onderzoek deze nieuwe definitie van gezondheid 
ontwikkeld, die zelfs door minister Schippers wordt omarmd. Positieve Gezondheid gaat 
uit van zes dimensies van gezondheid, waarbij o.a. ook gekeken wordt naar ‘zingeving’ 
en ‘kwaliteit van leven’. 
Zie voor meer informatie; www.positievegezondheid.nl 
 

 
De zes  dimensies van gezondheid. 

 

http://www.positievegezondheid.nl/


 

Nieuwsbrief 

Nummer 2, jaargang 1, zomer 2016 
 

Therapeuticum Egelantier, 
Prinsesselaan 52 
1861 EP Bergen 

072-5894803 
info@therapeuticum-egelantier.nl 
www.therapeuticum-egelantier.nl 

 

 
 

Terugblik van Liesbeth op haar maand in Italië 
Wat een kans, door bemiddeling van een collega uit Italië heb ik nu twee keer een maand 
gewerkt in Casa di Salute Raphael in Roncegno, Italië. Roncegno is een dorpje in 
Trentino, prachtig gelegen in de uitlopers van de Dolomieten. En Casa Raphael is een 
prachtig hotel met uitstekende keuken en met diverse medische, o.a. antroposofische, 
begeleidingsvormen. Even vertoeven in een geheel andere werksituatie en meedraaien 
in een ander medisch team. De patiëntencontacten stonden natuurlijk op de voorgrond, 
mensen uit Italië, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Engeland.  
Het was best een uitdaging want  ik was het enige lid van het personeel uit het 
buitenland.    
Ik heb daar erg fijn gewerkt, alles werd voor mij geregeld. Het was bevredigend omdat ik 
waardering kreeg voor het werk wat ik deed. Misschien wordt dit avontuur volgend jaar 
weer een maand vervolgd. Het was een geweldige ervaring! 
Liesbeth Vree, fysiotherapeute 

 
Nieuws vanuit de patiëntenvereniging: 

Voor de voortgang en kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg is het van 
belang dat de stem van de patiënten gehoord wordt. 
Verder speelt de patiëntenvereniging een belangrijke rol in de informatievoorziening 
m.b.t ziektebeelden, medicatie en therapieën. 
In de wachtkamer liggen diverse folders en zie ook www.antroposana.nl. 
Heeft u zin om de patiëntenvereniging afdeling Bergen te komen versterken? 
Neem contact op met Tine Verhagen via verhagentine@gmail.com 
 

http://www.antroposana.nl/
mailto:verhagentine@gmail.com
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De tuingroep: 
Elke maandagochtend werkt de tuingroep in de mooie tuin rondom het therapeuticum. 
Wie mee wil werken is van harte welkom! Informatie; Marjoleine Sterk 072-5895336 

 

   
We wensen u een hele fijne zomer toe! 

 
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? 

Dan kunt u dat melden via  
info@therapeuticum-egelantier.nl 
of een papieren versie ophalen in 

de wachtkamer. 
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