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Agenda: 
Vanaf   Expositie Louk Lugten 
12 November  in het Therapeuticum  Egelantier t/m eind februari 2017. 
   
Workshop: Kom op adem en laat je stem horen ! 
4 Maandagochtenden: 16, 23, 30 januari en 6 februari 2017 
Tijd: van 10.30-12.00 uur 
Locatie: Therapeuticum Egelantier, Bergen 
Opgave/info: Véronique Delattre 072-2200313  
veroniquelogos@icloud.com, www.logos-stemtherapie.nl 
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Inspiratie en Creativiteit; Vind je nieuwe impuls voor 2017! 
Workshop met poëzie en beeldend werken  
Zaterdagmiddag: 28 januari 2017 
Tijd: 13.30-16.30 uur 
Workshopleiders: Véronique Delattre en Saskia Bijpost 
Locatie:Therapeuticum Egelantier, Bergen  
Opgave/info: Véronique Delattre, 072-2200313  
veroniquelogos@icloud.com, www.logos-stemtherapie.nl 
 
Workshop voor ouders/verzorgers van een kind met een handicap 
Zaterdag 25 februari 2017  
Tijd: 9.00 tot 13.00 uur 
Locatie: Therapeuticum Egelantier, Bergen 
Opgave/info: info@fysiotherapievree.nl;  
072-5896699, www.fysiotherapievree.nl 
 
Workshop: Kom op adem en laat je stem horen ! 
4 maandagochtenden:13, 20, 27 maart en 3 april 
Tijd: van 10.30-12.00 uur 
Locatie: Therapeuticum Egelantier, Bergen 
Opgave/info: Veronique Delattre, 072-2200313  
veroniquelogos@icloud.com, www.logos-stemtherapie.nl 
 
Workshop: Verzorgen van de medemens met massage 
5 dinsdagavonden 14, 21, 28 maart en 4 en 11 april 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Locatie: Therapeuticum Egelantier, Bergen 
Opgave: info@fysiotherapievree.nl 
Info: Chris Vree, 072-5896699, www.fysiotherapievree.nl 
 
Workshop: Inspiratie en Creativiteit 
Nieuwe impuls voor de lente! 
Zaterdag 18 maart 
Tijd: 13.30-16.30 
Locatie: Therapeuticum Egelantier, Bergen 

mailto:veroniquelogos@icloud.com
http://www.logos-stemtherapie.nl/
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Workshopleiders: Saskia Bijpost en Véronique Delattre 
Opgave/info: Véronique Delattre, 072-2200313  
veroniquelogos@icloud.com, www.logos-stemtherapie.nl 
 
Workshop:Spanning en Stress, wat kun je zelf doen! 
Zaterdag 1 april, 10.00- 12.00 uur 
Locatie: Therapeuticum Egelantier, Bergen 
Opgave: info@fysiotherapievree.nl  
Info: Liesbeth Vree, 072-5896699, www.fysiotherapievree.nl 
 
Voor het complete aanbod van ‘Heel de Mens’ zie: 
www.therapeuticum-egelantier.nl of op het prikbord in de wachtkamer. 
 

Nieuws vanuit het bestuur: 
Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden en in het bijzonder naar een penningmeester 
en secretaris. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Aart 
Wildeboer via: st.th.egelantier@gmail.com. 
Het bestuur bestaat uit: 
Aart Wildeboer: voorzitter 
Mieneke de Boer: lid 
Rita Min: lid 

 
Nieuws vanuit de therapeutenkring: 

Consultatief arts in Therapeuticum Egelantier 
Sinds kort  is Joost Laceulle, als consultatief antroposofisch arts verbonden aan 
Therapeuticum Egelantier.  
Voor een afspraak, stuur bijvoorkeur een sms naar 06-43 41 77 14.   
U wordt zsm teruggebeld. 
 
‘Zorg met Elkaar’ 
Na een succesvol symposium op 30 september j.l rond het thema ‘positieve gezondheid’, 
gaat het regionaal samenwerkingsverband ‘Zorg met Elkaar’ door. 
We houden u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 
Zie voor meer info over dit onderwerp: www.positievegezondheid.nl 

mailto:info@fysiotherapievree.nl
http://www.therapeuticum-egelantier.nl/
mailto:st.th.egelantier@gmail.com
http://www.positievegezondheid.nl/


 

Nieuwsbrief 

Nummer 4, jaargang 1, najaar 2016 
 

Therapeuticum Egelantier, 
Prinsesselaan 52 
1861 EP Bergen 

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

 

Pakket aanpassen of overstappen op een andere zorgverzekering 
Let u op de aanvullende verzekering en daarin de alternatieve pot. Hieruit worden de 
meeste antroposofische therapieën vergoed en ook de consultatief arts. Belangrijk is dat 
niet alle verzekeraars alle beroepsgroepen van de antroposofische gezondheidszorg op 
hun lijst beroepsgroepen voor vergoeding hebben staan. Als u een vraag heeft kunt u 
deze stellen op: info@therapeuticum-egelantier.nl of kijken op de lijst beroepsgroepen 
alternatieve verzekering van de betreffend maatschappij. Onze therapeuten zijn lid van 
de NVKT (kunstzinnige- spraak/dramatherapie), NVET (eurithmie) , NVAA (arts) NVAF 
(fysiotherapie) en BPAH (gesprekstherapie). Onze koepel is de NVAZ, Nederlandse 
Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders, deze wordt ook soms vermeld. 
Een restitutiepolis geeft keuzevrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen en meer 
vergoed te krijgen als er geen contract afgesloten is. Dit geldt voor ziekenhuis en 
specialist maar ook voor de fysiotherapeut. Fysiotherapie Vree sluit geen contracten af, 
dus ook hier geldt bovenstaande. 
Liesbeth Vree 
 

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. 
Sinds kort is de patiëntenvereniging uitgebreid met Willem Daub en Titia Boerrigter, zij 
willen zich samen in zetten voor een bloeiende patiëntenvereniging! 
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: 

Elke maandagochtend werkt de tuingroep in de mooie tuin rondom het therapeuticum. 
In de winterperiode heeft de tuingroep een pauze ingelast. 
Wie straks weer mee wil werken is van harte welkom!  
Informatie; Marjoleine Sterk 072-5895336 
 

 

mailto:info@therapeuticum-egelantier.nl
http://www.antroposana.nl/
mailto:verhagentine@gmail.com
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Janneke Rosenbrand 

 

We wensen u een mooie 
Advents- en Kersttijd toe! 

 

De therapeutenkring en het bestuur van Therapeuticum Egelantier 
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