
	  

1e	  Bouwbrief.	  

Aan	  alle	  patiënten	  van	  de	  huisartsen	  verbonden	  aan	  het	  therapeuticum,	  aan	  de	  bezoekers	  van	  het	  
antroposofisch	  informatiecentrum	  en	  de	  bezoekers	  van	  het	  bureau	  voor	  ouder-‐	  en	  kindzorg.	  

Met	  deze	  1e	  bouwbrief	  willen	  we	  u	  informeren	  over	  de	  ontwikkelingen	  van	  het	  nieuw	  te	  bouwen	  
antroposo-‐	  fisch	  centrum:	  	  De	  architect	  is	  begonnen	  met	  tekenen	  !	  	  

Na	  een	  lange	  aanloop,	  kon	  op	  13	  februari	  jl	  de	  grond	  aangekocht	  worden	  van	  de	  gemeente	  Haarlem.	  

Op	  het	  Prinsen	  Bolwerk	  nummer	  3	  zijn	  wij	  nu	  de	  eigenaar	  van	  een	  kavel	  waarop	  het	  nieuwe	  centrum	  
gebouwd	  gaat	  worden!	  Een	  centrum	  van	  bijna	  1300	  vierkante	  meter	  dat	  onderdak	  gaat	  bieden	  aan	  
de	  huisartspraktijken	  van	  dokter	  Laceulle,	  dokter	  Christiaanse,	  dokter	  van	  Bree	  (die	  de	  praktijk	  van	  

dokter	  van	  der	  Veen	  overneemt)	  en	  dokter	  Zwart	  en	  aan	  al	  hun	  assistentes	  en	  praktijkondersteuners.	  
Het	  centrum	  biedt	  verder	  onderdak	  aan	  de	  fysiotherapeuten	  Michiel	  Eijsberg	  en	  Annemiek	  Vloon,	  
aan	  de	  psychologen	  Henriette	  Dekkers,	  Ronald	  Kooij	  en	  Sanne	  Janus,	  aan	  de	  diëtiste	  Margje	  Vlasveld,	  

euritmietherapeut	  Anneke	  Kraakman	  en	  kunstzinnig	  therapeute	  Silvia	  Pedrotti	  .	  Daarnaast	  komt	  er	  
het	  bureau	  voor	  ouder-‐	  en	  kindzorg	  van	  Rineke	  Boerwinkel	  en	  Akke	  Prins.	  	  

Maar	  dat	  is	  nog	  niet	  alles:	  ook	  het	  antroposofisch	  informatiecentrum,	  dat	  u	  wellicht	  kent	  van	  de	  
huidige	  locatieop	  het	  Floraplein	  27,	  komt	  in	  de	  nieuwbouw.	  En	  zo	  ontstaat	  daar	  een	  antroposofisch	  

centrum	  waar	  niet	  alleen	  genezen	  wordt,	  maar	  waar	  ook	  allerlei	  activiteiten	  zijn	  die	  zich	  richten	  op	  
de	  ontwikkeling	  van	  de	  mens	  en	  op	  het	  gezond	  blijven.	  Cursussen,	  lezingen	  en	  werkgroepen	  leggen	  
daarvoor	  de	  basis.	  	  

Kortom,	  een	  centrum	  waar	  je	  ook	  ‘zomaar’	  eens	  binnenloopt.	  	  

Door	  de	  bundeling	  van	  krachten	  beantwoordt	  het	  antroposofisch	  centrum	  aan	  de	  eisen	  van	  deze	  tijd	  

én	  de	  toekomst.	  Met	  aandacht	  voor	  zelfredzaamheid	  en	  eigen	  verantwoordelijkheid	  waar	  dat	  kan,	  en	  
steun	  en	  tijdelijk	  overnemen	  waar	  dat	  moet.	  Volledig	  aangepast	  aan	  de	  eisen	  van	  zorgverzekeraars	  
en	  inspectie,	  met	  behoud	  van	  de	  eigen	  identiteit.	  Dat	  zit	  niet	  alleen	  in	  de	  inhoud	  van	  de	  zorg,	  maar	  

hopelijk	  straks	  ook	  in	  de	  vormgeving	  van	  het	  gebouw.	  Een	  gebouw	  dat	  nu	  ontworpen	  wordt	  door	  
Yaike	  Dunselman	  en	  zijn	  team	  van	  ‘9	  graden’	  architectuur,	  op	  de	  plek	  waar	  al	  gerenoveerd	  wordt	  aan	  
de	  villa	  en	  waar	  de	  familie	  Euverman	  een	  eigen	  woonhuis	  liet	  bouwen.	  Beide	  gebouwen	  zijn	  al	  bijna	  

klaar,	  wij	  hopen	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2017	  ook	  te	  verhuizen!	  

Een	  nieuw	  gebouw	  dat	  aan	  zoveel	  mooie	  activiteiten	  onderdak	  wil	  bieden,	  komt	  er	  niet	  vanzelf.	  We	  
zijn	  dan	  ook	  al	  heel	  lang	  bezig	  met	  de	  voorbereiding	  .	  Voor	  de	  financiering	  hebben	  we	  goede	  
contacten	  met	  de	  Triodosbank	  en	  de	  Rabobank	  Haarlem.	  Van	  de	  IONA	  stichting	  kregen	  we	  de	  

hypotheek	  om	  de	  grond	  aan	  te	  kopen.	  Mogelijk	  dat	  er	  ook	  een	  crowdfunding	  zal	  komen,	  
vergelijkbaar	  met	  de	  ‘bouwstenen’	  die	  u	  misschien	  nog	  kent	  uit	  de	  tijd	  dat	  het	  Prinsen	  Bolwerk	  werd	  
aangekocht.	  	  

Natuurlijk	  willen	  we	  u	  in	  deze	  brief	  alles	  vertellen,	  maar	  dat	  gaat	  niet	  en	  komt	  de	  leesbaarheid	  ook	  

niet	  ten	  goede.	  Daarom	  hebben	  we	  een	  uitgebreide	  website:	  
www.antroposofischcentrumhaarlem.info	  waar	  u	  meer	  informatie	  vindt.	  We	  gaan	  daar	  in	  op	  de	  
achtergronden	  en	  de	  financiering	  maar	  proberen	  ook	  de	  actualiteit	  bij	  te	  houden.	  Met	  enige	  
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regelmaat	  zullen	  we	  u	  middels	  een	  bouwbrief	  op	  de	  hoogte	  houden.	  U	  dient	  zich	  daar	  wel	  voor	  aan	  
te	  melden.	  Dit	  mailadres	  zullen	  we	  verder	  niet	  meer	  gebruiken,	  tenzij	  u	  zich	  via	  de	  website	  aanmeldt.	  	  


