
 

 

CENTRUM VOOR ANTROPOSOFIE  

 

PROGRAMMA HERFST/WINTER  2018/2019 

 

 

 

 Een gouden kalender: feesten en het jaarverloop  

  

Kan het leven met de seizoenen het vieren van feesten helpen versterken? Kun je het vieren 

vorm geven, welke kwaliteiten kun je ontwikkelen aan een feest. Veel gebeurt nu met een 

druk op de knop, maar verwachting, voorbereiding, verheugen op en terugblikken is minder 

vanzelfsprekend. Wel schept juist dit verbinding met anderen. Nu op weg naar kerst, in de 

donkerste tijd van het jaar houdt de aarde de adem in. Door het jaarverloop en zijn feesten 

kun je jaar na jaar iets nieuw gaan ontdekken. Elke maand heeft een andere kleur, dat geeft 

inspiratie. 

 

Lezing door Rita Veenman, moeder van 4 kinderen, kleuterjuf op de Vrije school. 

 

Donderdag 4 oktober, 20.00uur – 21.30uur  

Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten €10,-  

Opgave (verplicht) : CVA.Programmagroep@gmail.com of 06 23843697 (Peter de Vries) 

 

 

 



 De totstandkoming van het Van Dam Huis    

 

Een avond over de totstandkoming van het Van Dam Huis met rondleiding. 

 

Lezing door Christof Zwart, huisarts en kartrekker van de bouw van Het Van Dam Huis. 

 

Donderdag 15 november,  20.00uur – 21.30uur  

Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten: vrijwillige bijdrage 

Opgave (graag): CVA.Programmagroep@gmail.com of 06 23843697 (Peter de Vries) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metamorfose in de natuur      

  

Wat is precies een metamorfose in de natuur? En hoe kan je dit kunstzinnig uitbeelden? 

Dit gaan we in deze workshop onderzoeken en ervaren aan de hand van teken en schilder 

opdrachten. We zullen daarbij aansluiten bij het jaargetijde en gebruik maken van materiaal 

uit de natuur en ons eigen voorstellingsvermogen. We beginnen met vormen uit de 

plantenwereld en sluiten de workshop af met een verassende metamorfose in een abstracter 

werk. 

 

Teken -en schilder workshop door Arja van der Vossen, kunstzinnig therapeute. 

 

Vier donderdagavonden: 11 en 18 oktober en donderdag 1 en 8 november 

20.00uur – 21.30uur 

Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten: €60,- (inclusief materiaal) 

Opgave (verplicht): CVA.Programmagroep@gmail.com of 06 23843697 (Peter de Vries) 

 

 

 



 Gedenkstonde voor de gestorvenen      

          

Nu de dagen korter worden en het licht buiten verder afneemt, kan in ons bewustzijn en 

gevoel het licht van de geestelijke wereld sterker doordringen. In dat licht leven ook de 

gestorvenen voort. De gedenkstonde is onze gezamenlijke blijk van verbondenheid met hen. 

Met Taletta Bierens verhaal, Izabella Lediakova cello, Marijke van der Veen spraak,  

Miisa Lappalainen, Kees van der Zwet en Eva Ouwehand euritmie. 

 

Zaterdag 3 november, 16.00uur         

Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten: vrijwillige bijdrage 

 

 

 

 

 

 

 Adventsviering “Van het donker naar het licht”  

           

In de Adventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest. Dit is niet enkel een herinnering 

aan een ver verleden maar  kan ons voeren tot een hoger inzicht waarin de Christus als 

komende beleefbaar wordt. 

 

Een beschouwing door Ardan Heerkens, priester van de Christengemeenschap in 

Amsterdam. Aangevuld met poëzie voorgedragen door Sjaak Bont en muziek van ensemble 

On the Blok. 

 

Maandag 3 december, 20.00uur - 21.30uur 

Prinsen Bolwerk 3b, Haarlem    

Kosten: vrijwillige bijdrage 

 

 

 

 

Uitgebreide info: www.antroposofiehaarlem.nl 

Info leden- en studiegroepen z.o.z 

  

http://www.antroposofiehaarlem.nl/


Openingstijden van winkel  en bibliotheek 

 

 

 

Winkel: maandag - vrijdag 9.00 – 15.00uur.   

                                                                                                                                                    

Bibliotheek/Leestafel: dinsdag - vrijdag 10.00 – 15.00uur. 

 

 

 

 

Ledenavonden 

 

 

Ledenavond 1ste en 3e woensdag van de maand. Prinsenbolwerk 3b (Van Dam Huis). 

20.00uur. Gelezen wordt “Het leven van mens en aarde” van Rudolf Steiner (GA349 

Pentagon). Daarnaast wordt er fenomenologie bedreven aan de hand van meegebrachte 

planten.  

Contactpersoon Chris vd Most, 023 5313049, chrisvdmost@gmail.com 

 

 

Ledenavond 2e en 4e woensdag van de maand. Prinsenbolwerk 3b (Van Dam Huis). 

20.00uur. Geleen wordt “Esotherische scholing” van Rudolf Steiner (diverse bronnen) Vrij 

Geestesleven. Er wordt thuis gelezen en het gelezene wordt op de ledenavond besproken.  

Incidenteel worden er oefeningen gedaan, zoals besproken wordt in de tekst. Iedere maand 

heeft ook de deugd van de maand onze aandacht.  

Contactpersoon Jan Willen Piket, 023 5247356, jwpiket@hotmail.com 
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