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ZOMER 2019 

 

De witte iris stond fier te stralen in de medicinale tuin van Artemis. De 

salie en de tijm pronken ernaast en doen haar best de bloemen te 

doen geuren. Maagdenpalm bloeit opnieuw rondom de wortels van de 

plataan voor de deur. En de cichorei staat 's morgens met blauwe 

bloemen 

Onze lieve tuinvrouw heeft hen met zorg omringd en groeizame 

voorwaarden geschapen. Dankjewel Ardi. 

 

Alle planten hebben de grootscheepse opgravingen voor de riolering- 

en herinrichtingswerkzaamheden doorstaan. De straat is met nieuw 

asfalt weer begaanbaar. De stadsbus lijn 8 stopt direct voor de deur 

en voor auto's zijn er meer parkeerhavens gemaakt aan weerszijden 

van de Daltonstraat. 

Een verbetering. Het mag zomer worden. 

   

 

 



 

 

Nieuws van medewerkers. 

Beste mensen, 

 

dit jaar staat in het teken van veranderingen. 

Zoals euritmietherapeut Jose Vlaar al aangaf in de Nieuwsbrief van 

januari heeft zij afscheid genomen. En omdat haar opvolgster, Janneke 

Besjes, op dit moment haar opleiding afrondt, heeft Sabine Hansemann 

zich bereid verklaard de brug te slaan tussen de vertrekkende en 

komende euritmietherapeut tot na de zomer. En daar zijn we allen blij 

mee. 

Ook kinderegotherapeut Karin Houwing gaat ons verlaten om haar 

praktijk elders te vergroten. 

Maar ook de diëtiste Annemieke Zeilstra zal haar huidige praktijken in 

Zeist en Utrecht centreren en voortzetten. 

Wij zwaaien onze zeer gewaardeerde collegae uit op 4 juli a.s. met onze 

hartelijke dank voor hun grote inzet en met de oprechte wens dat het hen 

elders goed moge gaan. 

Vaarwel Annemieke! 

Vaarwel Karin! 

Vaarwel Jose!  

   

 

 

 

Euritmie therapie 

 

Op dit moment vervangt Sabine Hansemann tot september. Daarna zal 

Janneke Besjes het van haar overnemen zoals het de bedoeling is.. 

U kunt Sabine bereiken op telefoonnr. 030-6920150. Wanneer u uw naam en 

telefoonnr. inspreekt, belt zij u terug. 

   

 

 



 

Welkom voor Ans Vet 

 

U kent haar misschien nog van het consultatiebureau. Ans Vet, die de 

afspraken maakte en de agenda plande voor het inmiddels vertrokken 

consultatiebureau.  Zij heeft zich akkoord verklaard om ons te komen helpen 

met de vele voorkomende werkzaamheden. En daar zijn we blij mee. 

Dus u kunt haar de komende maanden terugzien binnen Artemis. 

   

 

 

 

Welkom voor Mira Fronczek  

Systeemtherapie 

Oprecht geïnteresseerd, nieuwsgierig, warm en menselijk, dat is wie ik ben. 

Gezamenlijk op zoek gaan naar wie jij bent in relatie ten opzichte van anderen, 

dat is mijn uitgangspunt als systeemtherapeut. Hierbij heb ik een respectvolle, 

niet oordelende manier van contact maken en vragen stellen.  

Soms is praten prettig, maar ik stem altijd op een creatieve manier af op jullie 

behoeften. 

 

Inmiddels werk ik al 15 jaar als orthopedagoog in de gespecialiseerde 

jeugdzorg. Als gedragswetenschapper begeleid ik gezinscoaches en kinder- en 

jeugdcoaches.  

Ook heb ik ruime ervaring en affiniteit met gezinnen die ondersteuning nodig 

hebben tijdens of na echtscheiding. Hier heb ik visie op ontwikkeld en put ik uit 

verschillende methodieken. 

Afgelopen jaren heb ik me doorontwikkeld als systeemtherapeut (relatie- en 

gezinstherapeut i.o.) en werk ik graag samen met zowel kinderen, 

(jong)volwassenen, koppels en gezinnen. 

voor informatie kunt u contact opnemen 

met: info@praktijkmira.nl of http://www.praktijkmira.nl  
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                                               Zomervakanties 2019 

Huisartsen:                         waarneming door dr. Kreek 

Hugo Cost Budde                     2 t/m 20 september 

Wendelien Heddema                2 t/m 20 september 

Assistentes 

Marina en Anita                          idem                

Verpleegkundige 

Petra Stoutjesdijk                      2 t/m 20 september 

Fysiotherapie: 

Alice van Kuilenburg                 20 juli t/m 16 augustus    

Euritmie therapie 

Sabine Hansemann                  24 juni t/m 19 juli 

Kunstzinnige therapie 

Jose Niekus                              1 augustus t/m 15 augustus 

muziektherapie 

Inge Verver                               afwezig voor onbepaalde tijd 

pohsom 

Herma Gerritsen                         

pohggz 

Hetty van Dijk                            28/6 t/m 21/7 

Relatie therapie 

Mira Fronczek                           22/6 t/m 20/7 

 

NB. Als de huisartsen op vakantie zijn, is de voordeur van Artemis gesloten. 

Wilt u voor de overige therapieën dan aanbellen? Dan doen we de deur voor u 

open. 

   

 

 

                                                      Privacywet 

 

Wij zijn u verplicht te laten weten dat uw e-mailadres niet gebruikt wordt voor 



 

enig ander doel dan deze nieuwsbrief zoals u bij opgave en aanmelding voor 

deze nieuwsbrief bedoelde. Wanneer u niet opzegt, nemen we aan dat u 

akkoord gaat. 

 

Met vriendelijke groet, medewerkenden Artemis 

   

  

 

  

 



 

Kunst in het Therapeuticum 

Daan Corstjens  exposeert in het Therapeuticum Artemis, in haar abstracte 

werk spelen licht, verbinding en stroming een belangrijke rol. Ook kleur en 

gelaagdheid zijn elementen die met name in haar werk met gemengde 

technieken (mixed media) terugkeren. Het abstracte werk wat in het 

Therapeuticum wordt tentoongesteld, is gemaakt in de jaren 2015 tot en met 

2019. 

Expositie Rijksmuseum 

Het portret "Rosa in hoodie" is door de jury van "Lang leve Rembrandt" 

geselecteerd voor de expositie in het Rijksmuseum van 15 juli tot 15 september 

2019. Het werk is geïnspireerd op het schilderij "Titus in habijt" van Rembrandt. 

Portretten 

Daan maakt portretten als vrij werk en in opdracht. Het doel in haar portretten is 

het treffen van iemands essentie. op basis van een kennismakingsgesprek en 

een gekozen beeld (vaak een beschikbare foto) creëert zij een portret in 

olieverf. Neem contact op als u meer informatie wilt over de mogelijkheden van 

een portret in opdracht. 

daan.corstjens@ziggo.nl 

   

 

 

Werken aan een Biografisch portretten reeks/serie 

  

Biografisch werken in een portretten serie. De biografie geeft je de mogelijkheid 

tot groei en zelf-ontwikkeling. Je kunt de biografie zien als een inwijdingsweg in 

het leven. 

  

Een bijzondere manier om een (zelf) onderzoek van je levensloop in 7-

jaarsfases, het geeft zicht op je eigen levensloop, op wat die je gebracht heeft, 

welke hindernissen je op je weg vond en hoe je, daarmee in het reine komend, 

de toekomst in gaat. Het vertellen van feitelijke gebeurtenissen, belevingen en 

herinneringen uit het verleden, als dromen en wensen voor de toekomst.  

mailto:daan.corstjens@ziggo.nl


 

D.m.v. werken met houtskool/pastel of ‘nat in nat’ schilderen. 

  

Op woensdagochtend ben ik aanwezig, 

Joseé Niekus, kunstzinnig therapeut Therapeuticum 

Artemis   j.niekus@kpnplanet.nl    

 

 

Workshop door Margo Gielkens over de Overgang 

 

Eén van de vele overgangen in ons leven. 

 

In deze workshop gaan we werken aan het thema “overgang” in de ruimere 

betekenis van het woord. 

De overgang is voor vrouwen gekoppeld aan die specifieke levensfase waarin 

grote veranderingen kunnen optreden. 

Een fysiek proces dat niet alleen als een verlies van mogelijkheden kan worden 

ervaren, maar óók een moment van “pas op de plaats”. 

Het geeft de ruimte ons opnieuw te bezinnen, een nieuwe stap in onze 

ontwikkeling te zetten. 

Vanuit de weg die we hebben afgelegd kijken we naar nieuwe impulsen voor de 

toekomst. 

  

Van waar kom ik 

Wie ben ik 

Wat wil ik 

Waar wil ik heen 

Hoe ga ik dat doen 

  

Er wordt inhoudelijk gewerkt in combinatie met kunstzinnige activiteiten. 

  

Voor wie? 

Voor iedereen die zich hierin herkent. 
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Plaats:    Therapeuticum Artemis 

                 Daltonstraat 10, Amersfoort 

data:        9, 16 en 23 oktober 

tijd:          19.30  tot 21.30 uur 

kosten:   € 75.- voor drie avonden 

  

Cursusleiding:  Margo Gielkens, biografisch counselor 

Je kunt je opgeven via mailadres: gielkens10@gmail.com 

   

 

 

 

 

  

Klaas Vaak Verzaakt    

  

Cursus voor mensen met 

slaapproblemen 

 

najaar 2019  oktober/november 

19.30-21.30 uur 

7 bijeenkomsten met 1 theorie- en 

1 praktijk -uur 

 

informatie en aanmelding bij 

Hetty van Dijk  06-47907313 

hettyvd@gmail.com 

  
 

 

 

Recept uit Petra's Keuken 
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Franse Uiensoep 

 

Ingredienten 

2 el olijfolie 

25 g boter 

900g uien, gesnipperd 

2 tenen knoflook, gesneden 

1 tl karwijzaad (komijnzaad) 

1 el lichtbruine basterdsuiker 

1 el balsamicoazijn 

2 tl bloem 

1,25 l groentebouillon 

0,25 tl gistextract 

geraspte schil en sap van 1 citroen 

zout en versgemalen zwarte peper 

gesneden stokbrood 

geraspte Emmentaler 

 

Bereiding 

1. Bak de uien, het knoflook, het karwijzaad en de suiker 20 minuten in de olie en de boter onder af 

en toe roeren op een middelhoog vuur. 

 

2. Voeg de azijn toe en bak het mengsel nog 10 minuten. Bak de bloem 1 minuut mee. 

 

3. Zet het vuur uit en voeg de bouillon, het gistextract en peper en zout toe. Laat de soep daarna 

nog 5 minuten koken, onder af en toe roeren. 

 

4. Voeg de citroenschil en 1 el citroensap toe. Schep de soep op en garneer hem met een snee 

stokbrood met kaas. 
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