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               Kerststemming 

 

               Ik voel als uit betovering verlost 

               het geesteskind in mijn zieleschoot; 

               in lichte klaarheid van 't hart 

               verwekte het heilig wereldwoord 

                 de hemelse vrucht van de hoop, 

                 die jubelend groeit naar wereldverten 

                 uit de godsgrond van mijn wezen. 

 

 

Geachte lezers, 

 

De koude dagen zijn alweer voorbij en het weer is zachter geworden met 

stijgende temperaturen,.  Kerstfeest kan, evenals vorig jaar, warmer weer 

brengen. Onze gewoonte geeft ons beelden van een witte Kerst. Zoals de 

kerstroos hierboven in de sneeuw bloeit. Maar zo langzamerhand wordt die 

gewoonte doorbroken. Dat hoeft geen invloed te hebben op wat we in deze 

tijd van het jaar vieren. Wat we vieren in de stiller wordende Advent en de 

Heilige Nachten heeft niets te maken met het weer maar met onze innerlijke 

metamorfose van de zomerzon. Kunnen we inkeren? Ontstaat de stilte? En 

wat wordt er in ons geboren? 

Wij wensen u een gezegend Kerstfeest toe. 

   

 

Kerstvakanties 

 

22/12 t/m 29/12  Huisartsen Hugo Cost Budde en Wendelien 

Heddema                                        dr. Kreek doet de waarneming. 

16/12 t/m 6/1      euritmie Janneke Besjes 

22/12 t/m 6/1      verpleegkundige Petra Stoutjesdijk 



 

22/12 t/m 5/1      pohggz Hetty van Dijk 

22/12 tot 20/1     kunstzinnige therapie Josee Niekus 

22/12 t/m 29/12  fysiotherapie, Alice van Kuilenburg 

22/12 t/m 2/1      manuele therapie, Arjan Boshuijzen 

   

 

  

 

Natuurvoedingskundige Simone Pieterse stelt zich voor 

 

Graag stel ik mij aan u voor in deze nieuwsbrief. Ik ben Simone Pieterse en 

woon met mijn man en 2 dochters in Amersfoort. Vanaf 1 september zal ik 

als natuurvoedingskundige verbonden zijn aan het therapeuticum. Ik heb van 

voeding mijn vak gemaakt vanuit het verlangen om mensen te laten 

ontdekken wat voeding voor hen kan doen. Met voeding kun je zelf invloed 

uitoefenen op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Samen met 

gemotiveerde mensen wil ik in kleine stapjes verbeteringen in het 

voedingspatroon en de leefwijze aanbrengen die bij hen passen. Ik ben 

opgeleid aan de Landbouwuniversiteit als voedingskundige, maar merkte dat 

ik de reguliere visie te beperkt vond. Daarom heb ik mij ook antroposofisch 



 

geschoold tot natuurvoedingskundige aan de Academie Kraaybeekerhof.  De 

holistische visie past mij beter omdat voeding daarin afgestemd kan worden 

op de hele mens in plaats van alleen op de lichamelijke ontwikkeling. Ik ken 

het therapeuticum als een mooie plek met fijne mensen en ben blij dat ik hier 

nu zelf mag werken.  Ik hoop op vruchtbare ontmoetingen met velen van u. 

simone.pieterse@ziggo.nl 

   

 

 

 

 

Mijn naam is Arjan Boshuijzen en via 

deze weg stel ik mij graag aan u 

voor!   

Als orthopedisch manueeltherapeut 

ben ik sinds 1 september gestart in 

het Therapeuticum Artemis.    
 

Van jongs af aan ben ik geboeid geweest door het bewegend functioneren. 

Eerst vanuit sport en later door een studie fysiotherapie. In de afgelopen 19 

jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het behandelen van orthopedische 

aandoeningen en klachten. Hierdoor heb ik mij ontwikkeld tot een allround 

manueeltherapeut met specifieke aandacht voor klachten aan de 

wervelkolom, nek-schouder lage-rug problemen. 

Door de jaren heen heb ik gezien wat het betekent als bewegen niet meer zo 

vanzelfsprekend is. Achteruitgang in functie (in de breedste zin van het 

woord) betekent achteruitgang van mogelijkheden in het dagelijks leven. 

Voor veel mensen is het niet altijd even makkelijk om de juiste weg te vinden 

in het omgaan met klachten, het verkrijgen van een gezonde leefstijl of 

gewoonweg beter bewegen. Met veel plezier zet ik mij in om bij mensen het 

bewegend functioneren te optimaliseren en te ondersteunen in het vinden 

van een oplossing om tot beter bewegen te komen. In mijn therapie vind ik 

het belangrijk dat iemand zich op zijn gemak en begrepen 
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voelt.                               Daarnaast werk ik vanuit een holistische visie. Dit 

betekent dat er evenredig veel aandacht is voor het verhaal van "de patiënt" 

als de fysieke klacht.  Ook zie ik samenwerking als een belangrijk onderdeel 

van de behandeling waarbij eigen verantwoordelijkheid voor gezond worden 

en gezond blijven centraal staat.  Ben u nieuwsgierig geworden naar 

manuele therapie of wilt u weten of manuele therapie iets voor uw klachten 

kan betekenen?  

Meer informatie kunt u vinden op www.praktijkboshuijzen.nl. Of neem gerust 

contact op via 06-39608038 of e-mail: info@praktijkboshuijzen.nl  

   

 

 

Afscheid van Muziektherapeute Inge Verver 

 

Gedurende 10 jaren heeft Inge haar talent ingezet voor de patiënten van 

Artemis. Velen heeft ze iets nieuws leren oppakken en anderen het reeds 

bekende leren aanvaarden. Maat, ritme en melodie waren een bron van 

levensvreugde in het gebouw wanneer zij werkte. Zij heeft inmiddels afscheid 

genomen van haar patiënten en wij wensen haar voorspoed en geluk op haar 

levensweg.  

 

Verhuizing van Mira Fronczek Systeemtherapie 

naar                        het Oude Eemklooster op de Daam Fockemalaan 

 

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. 
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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  

 

 

 

Nieuwe kunstwerken in het 

Therapeuticum van Reina Weijer. 

Mijn teken, mijn verhaal. 

Het labyrinth komt in diverse 

patronen op de meest uiteenlopende 

plekken op deze aarde voor. Het 

geheim van de oorsprong ervan is 

nog steeds niet ontsluierd, al zijn er 

talloze studies gedaan. Hoe kwam 

het ruim 2000 jaar vóór onze 

jaartelling de wereld rond? Dat is 

namelijk de tijd waarin het op rotsen 

gegraveerd werd, o.a. in Engeland, 

Portugal en Scandinavië, en India.  
 

De Hopi-Indianen weven het patroon nog steeds in hun manden, en in hun 

verhalen en riten staat het bekend als het 'Moeder Aarde symbool', 

verbonden met schepping, migratie en openbaring. 
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In India gebruiken genezers het als een krachtige hulp bij zwangerschap en 

geboorte. Daar wordt het als patroon op de drempel van het huis gestrooid in 

'gevaarlijke tijden'. Is dat de zonnewende?  

Vissers in Scandinavië lopen door een labyrinth van keien voor ze de zee 

opgaan om een veilige tocht en goede vangst te verkrijgen. Soms wordt er in 

gedanst om het meisje van hun dromen te verwerven. 

In Frankrijk komt het labyrinth in diverse kerken voor als plaveisel, en het is 

een raadsel geworden hoe en waarom het er oorspronkelijk terecht kwam. 

Wel is bekend dat het tot diep in de middeleeuwen gedanst werd door de 

bisschop en priesters. Later werd het als heidens verketterd en verstopt. In 

Chatres wordt het kort ééns per week weer vrijgemaakt, en komen er 

mensen uit alle windstreken om er te mediteren. Zo zijn er nog duizend en 

één verhalen te vertellen waar een labyrinth een rol speelt. 

Echt doorgronden wat het labyrinth betekent, dat gaat alleen door het zelf te 

volgen, en het met je eigen verhaal te benaderen. De mysterieuze 

kronkelweg van het labyrinth intrigeert me al jarenlang, en ik kom er steeds 

weer bij terug. Ik teken het, lees erover, zoek ze op, schilder het, bouwde het 

met vrienden, maakte er een film over, danste erin. Het is steeds weer een 

avontuur, dat wel symbool lijkt  te staan voor de dagelijkse opgaven van het 

bestaan, of voor mijn levensweg. Bij het beginpunt heb je al zicht op het 

einddoel, en dat lijkt duidelijk en nabij, maar je hebt nog heel wat afstand te 

overbruggen eer je bent waar je wezen wilt. De onverwachte wendingen op 

weg naar het centrum brengen je op ongekend terrein waar je je verloren 

waant, en toch ben je steeds op weg naar het centrum. Je volgt de enige weg 

die voor jou klaarligt, die zonder mankeren naar de kern leidt. en ben je dan 

uiteindelijk in het centrum aangeland, vind je daar dan wat je verwacht had? 

Ga maar op zoek en laat je verrassen. 

   

 



  

 

Dag van Licht 

Nacht van angst 

Nacht van verwachting 

Dag van geboorte 

Dag van licht 

Nieuwe hoop, hernieuwd geloven 

Daglicht vouwt de angstnacht dicht 

Engelen zingen;  

Vrede op aarde 

Liefde voor mensen, een Nieuw begin  

Kaarslicht warmt 

Met licht stralen: God komt  onze levens in. 

Advent is verwachten 



 

Die dag van licht 

Zoals op de eerste morgen 

Mensen worden opgericht 

Tekst M.S. 

  

 

 

Recept uit de keuken van Simone. 

   

Feestelijk voorgerecht: Paddenstoelensoep 

Tijdens de feestdagen eten we vaak anders dan gewoonlijk. Gelukkig kan dat 

ook een feestje zijn voor onze darmen. Shitake en oesterzwammen bevatten 

complexe vezels waar onze darmbacteriën van smullen. En darmbacteriën 

kunnen we maar beter te vriend houden, want zij zijn heel belangrijk voor 

onze gezondheid! De paddenstoelen, het zeewier en Keltisch zeezout 

leveren veel mineralen. Deze soep is licht verteerbaar en heerlijk mild hartig 

van smaak. 

Smakelijke feestdagen toegewenst! 

Simone Pieterse, natuurvoedingskundige 

 

Ingrediënten 

1 rode ui 

¼ stengel prei of bosui 

1-2 teentjes knoflook 

250 gram shitake en/of oesterzwammen 

1 liter water 



 

1 eetlepel zeesla (of ander zeewier) 

1 groentebouillonblokje (zonder suiker en gist) 

scheut olijfolie 

verse of gedroogde kruiden zoals tijm, rozemarijn, lavas, peterselie 

snufje Keltisch zeezout  

eventueel 1 eetlepel kuzu 

  

Bereiding 

Fruit de ui en knoflook in een flinke scheut olijfolie. Na een paar minuten de 

gesneden paddenstoelen, prei en het bouillonblokje toevoegen. Ondertussen 

water aan de kook brengen en samen met het zeewier toevoegen. Breng op 

smaak met de kruiden en eventueel een snufje Keltisch zeezout en 

gesneden bosui. Voor een licht gebonden soep: roer 1 eetlepel kuzu 

(Japanse afdeling natuurvoedingswinkel) door een beetje koud water tot het 

opgelost is, voeg toe aan de soep en laat een paar minuten meekoken. 
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