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CHRISTUS ALS HOVENIER 
Zij dacht dat het de hovenier was. Joh. 20:15 

Eén Rembrandt kende als kind ik goed: 
de Christus met de grote hoed 
wandelend in de ochtendstond. 
En, naar erbij geschreven stond: 
Hij was de hovenier. 
 
En nòg laat ik mijn tranen gaan 
als in de gaarde ik Hem zie staan, 
en - wat terzijde - in stille schrik 
die éne, zij die dacht als ik: 
Het was de hovenier. 
 
O kinderdroom van groen en goud -- 
géén die ontnam wat ik behoud. 
De laatste hoven naderen schier 
en ijler wordt de ochtend hier. 
 
Hij is de hovenier.                          

Ida Gerhardt   (uit 'De hovenier' 1961) 
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Welkom! 
Welkom in deze nieuwe nieuwsbrief van Therapeuticum Egelantier, waarmee we u op 
de hoogte willen houden van de ontwikkelingen rondom het therapeuticum. 
Het lijkt wel of het een tijd stil is geweest vanuit het therapeuticum, maar we hebben 
niet stil gezeten! 
Achter de schermen zijn we druk bezig geweest en langzaam maar zeker ontvouwen 
zich nieuwe vormen en initiatieven. 
Allereerst is natuurlijk het ‘nieuwe’ logo zichtbaar, de letters op de gevel, de nieuwe 
folder en onze website is recent vernieuwd, daarnaast zijn er ook minder zichtbare 
veranderingen waar we u graag van op de hoogte willen brengen. 
Zowel in het bestuur, als in de therapeutenkring en de patiëntenvereniging is er veel 
veranderd. Er zijn mensen gekomen en gegaan. 
We kijken dankbaar terug, maar ook positief vooruit! 
Het bestuur, de therapeutenkring en de patiëntenvereniging willen zich gezamenlijk 
inzetten om antroposofische/integratieve gezondheidszorg in Bergen en omstreken te 
behouden en te verstevigen.  
Samen zetten we de schouders eronder! 
Tenslotte willen we u langs deze weg nog een goed Pasen toewensen.. 
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Nieuws vanuit het bestuur: 
Het bestuur en de therapeutenkring hebben begin januari afscheid genomen van Henk 
Labij-van der Pol na ruim 35 jaar verbonden te zijn geweest aan het bestuur van 
Stichting Therapeuticum Egelantier. Langs deze weg nog hartelijk dank voor de  trouw 
en jarenlange inzet! 
 
Graag willen we aan u het nieuwe bestuur voorstellen: 
Aart Wildeboer: voorzitter 
Merel de Wijn: penningmeester 
Mieneke de Boer: lid 
Rita Min: lid 
 
De functie van secretaris is nog vacant. 
 

Nieuws vanuit de therapeutenkring: 
Ook binnen de therapeutenkring is er veel veranderd Wytze heeft afscheid genomen van 
de therapeutenkring, maar is nog wel verbonden als psychotherapeut aan het 
therapeuticum. We willen hem danken voor de fijne samenwerking! 
 
De therapeutenkring bestaat uit; 
Liesbeth en Chris Vree, fysiotherapie, ritmische massage en badtherapie  
Véronique Delattre, spraaktherapie 
Esther Zoutenddijk, euritmietherapie 
Saskia Bijpost, kunstzinnige therapie 
Hedwig Douma, gesprekstherapie, vanaf 1 maart; welkom in onze kring! 
 
Naast het bieden van individuele behandeling, worden er ook workshops en cursussen 
verzorgd. Tevens op het gebied van preventie en zelf-management (Heel de Mens). 
Kijk voor het aanbod op www.therapeuticum-egelantier.nl of op het prikbord in de 
wachtkamer. 
 

 
 

 

http://www.therapeuticum-egelantier.nl/
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Nieuws vanuit de patiëntenvereniging: 
Tine Verhagen van Antroposana, afdeling Alkmaar is voorlopig ook de 
vertegenwoordiger voor de afdeling Bergen. Hierbij willen we ook Sonja Grin bedanken 
voor haar inzet.  
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 

 

 
De tuingroep in actie 

Op zaterdag 12 maart was er een extra werkochtend van de tuingroep; heerlijk in het 
eerste lentezonnetje! 
Elke maandagochtend werkt de tuingroep in de mooie tuin rondom het therapeuticum. 
Wie mee wil werken is van harte welkom! Informatie; Marjolein Sterk 072-5895336 

http://www.antroposana.nl/
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Agenda: 
10 Maart Kind met een handicap 
20.00 uur Workshop door Chris en Liesbeth Vree,  
  Therapeuticum Egelantier, Prinsesselaan 52, Bergen 
  Kosten; 60 euro, aanmelden via 072-5896699 
 
31 Maart Spel als basis voor ontwikkeling 
20.00 uur Inleiding door Rineke Boerwinkel, jeugdarts. Ervaringsgerichte workshops 

voor ouders door het team van de Egelantier 
  Adriaan Roland Holstschool, Prins Hendriklaan 56-58, Bergen 
 
1,8, 15 en Spreken in het openbaar 
22 April Workshop door Véronique Delattre 
10.30-  Therapeuticum Egelantier, Prinsesselaan 52, Bergen 
12.00 uur Kosten; 80 euro voor 4 keer, aanmelden via 072-2200313 
 
4,11,18 en Op adem komen en vitaliteit verzorgen 
25 April          Workshop door Véronique Delattre 
10.30-              Therapeuticum Egelantier, Prinsesselaan 52, Bergen 
12.00 uur Kosten; 80 euro voor 4 keer, aanmelden via 072-2200313 

 
Vanaf  Expositie Mao Brondlund (Denemarken) 
30 April in het Therapeuticum  Egelantier  
 en Christengemeenschap Lukaskerk, Oude kanaaldijk 9/11, Alkmaar 
 Verkoop van de schilderijen zijn ten bate van Raffaels Kinder.  
 Zie www.raffaels-kinder.org 
 
1 Mei  Lezing over Mao Brondlund door Silvia Vereeck 
11.30   Christengemeenschap Lukaskerk, Oude kanaaldijk 9/11, Alkmaar 
  Zie ook; www.alkmaar.christengemeenschap.nl 
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Voor meer informatie over de workshops 
zie: www.therapeuticum-egelantier.nl 

of het prikbord in de wachtkamer. 
 
 

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? 
Dan kunt u dat melden via  

info@therapeuticum-egelantier.nl 
of een papieren versie ophalen in 

de wachtkamer. 
De zomereditie zal rond 20 juni verschijnen. 

 
 
 
 
 

http://www.therapeuticum-egelantier.nl/
mailto:info@therapeuticum-egelantier.nl


 

Nieuwsbrief 

Nummer 1, jaargang 1, voorjaar 2016 
 

Therapeuticum Egelantier, 
Prinsesselaan 52 
1861 EP Bergen 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


