AAN BELANGSTELLENDEN VAN DE ANTROPOSOFISCHE VERENIGING HAARLEM
e.o.
OPEN DAG IN HET VAN DAM HUIS
U BENT VAN HARTE WELKOM!

Zaterdag 29 september is er open huis van 10.00 – 16.00 uur.
Elk heel uur: Kort verhaal over de bouw.
11.00 12.00 13.00 14.00 1500
Elk half uur: Korte workshops
10.30 11.30 12.30 13.30 14.30
Tekenen, plant waarnemen, reciteren, rollenspel, kunst beschouwen, euritmie en medisch/
therapeutisch werken.
Er worden verhalen verteld, er wordt gezongen, het boek over het ontstaan van het VAN
DAM HUIS wordt wederom gepresenteerd en er wordt gemusiceerd.
Er is informatie o.a. over de antroposofie en het publieke programma voor komend jaar.
De winkel en de bibliotheek zijn open en er is een film over de bouw.
Uiteraard kunt u gedurende de hele dag het gebouw bezichtigen.

INFORMATIE VAN DAM HUIS: ZIE VOLGENDE BLAD

WAT HET VAN DAM HUIS TE BIEDEN HEEFT
WINKEL
In het Van Dam Huis gaat eind september de winkel van het Centrum voor Antroposofie
weer open met een mooi uitgebreid assortiment. De kaartencollectie, knutselmaterialen,
artikelen voor de seizoentafel en de boeken zullen aangevuld worden met o.a.
kleine cadeauartikelen, wollen ondergoed en zelfzorgmiddelen.
De winkel is open: MA. – VR. van 9.00 – 15.00 uur
T 023 5324823
BIBLIOTHEEK EN LEESTAFEL
Hier is een grote diversiteit aan boeken en tijdschriften op antroposofisch gebied te vinden.
De bibliotheek is open: DI. – VR. van 10.00 – 15.00 uur
T 023 53248823
HET PUBLIEKE PROGRAMMA
Het publieke programma – lezingen, workshops, jaarfeestvieringen, etc. samengesteld door
de programmagroep – heeft u een dezer dagen ontvangen en is ook te vinden op de
website www.antroposofiehaarlem.nl
Informatie publieke programma: Peter de Vries cva.programmagroep@gmail.com
06 23843697

LEDENAVONDEN
Ledenavond 1st en 3de woensdag van de maand. Prinsen Bolwerk 3b (Van Dam Huis) 20:00.
Gelezen wordt Het Leven Van Mens en Aarde van Rudolf Steiner (GA 349)- Pentagon.
Daarnaast wordt er fenomenologie bedreven aan de hand van meegebrachte planten.
Contactpersoon Chris v.d. Most 023 5313049 chrisvdmost@gmail.com
Ledenavond 2e en 4e woensdag van de maand. Prinsen Bolwerk 3b (Van Dam Huis) 20.00.
Gelezen wordt: Esoterische Scholing van Rudolf Steiner - Vrij Geestesleven.
Er wordt thuis gelezen en het gelezene wordt op de ledenavond besproken. Incidenteel
worden de oefeningen gedaan zoals beschreven in de tekst. Iedere maand heeft ook de
deugd van de maand onze aandacht.
Contact persoon Jan Willem Piket 023 5247356 jwpiket@hotmail.com
************************
Contact Interim bestuur - Liesbeth van Beek – liz.vanbeek@hetnet.nl/ 023 5322632
Contact STACH (bouwgroep) – Liesbeth van Beek - liz.vanbeek@hetnet.nl/ 023 5322632

Gegevens Van Dam Huis en parkeren: zie volgende blad

GEGEVENS VAN DAM HUIS

VAN DAM HUIS
CENTRUM VOOR ANTROPOSFIE EN GEZONDHEIDSZORG

Prinsenbolwerk 3b
2011 MA Haarlem
t. 023 5324823
www.antroposofiehaarlem.nl
www.vandamhuis.nl
PARKEREN VAN DAM HUIS
Op het terrein zijn slechts 4 parkeerplaatsen voor mensen die een
invalidenparkeerkaart hebben of zeer slecht ter been zijn. Wij vragen u
zoveel mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Komt u
toch met de auto, dan is er een parkeergarage op loopafstand (bij het station),
en betaald parkeren aan de openbare weg. U kunt wel het terrein oprijden om
iemand af te zetten en dan omdraaien om de auto elders te parkeren. De
parkeerplaatsen van huize Zocher zijn privé. U kunt daar niet parkeren!

