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Beste leden, 
Na een periode van stilte, willen we jullie graag weer regelmatig op de hoogte brengen van het 
reilen en zeilen van de Patiëntenkring. Nieuws en informatie met jullie delen en oproepjes onder de 
aandacht brengen.

Algemene Ledenvergadering 28 april 2015

Op de website van de Patiëntenkring staat een kort verslag van de laatste algemene 
ledenvergadering, die gehouden werd op 28 april 2015. Via onderstaande link is dit verslag te 
lezen. Ook is hier het verslag te vinden van de algemene ledenvergadering van 2014
LINK

Overleg met het Samenwerkingsverband 16 juni 2015

Op 16 juni heeft het bestuur Patiëntenkring overleg gehad met het samenwerkingsverband 
Therapeuticum.

Hierin zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

* Kennismaking en oriëntatie op wederzijdse verwachting

* De patiëntenstop bij de artsen

* Uitslag Patiënten enquête is erg positief.

* Attenderen van nieuwe patiënten op de Patiëntenkring wie doet dat nu?

* Informatie over therapeuten in de wachtruimte

Volgend overleg is 22 september a.s.

 

Eerstvolgende Ledenvergadering

Er komt weer een ledenvergadering aan en wel op 29 september 2015. De vergadering is van 
19.30 tot 22.00 met inloop vanaf 19.00, in de cursusruimte van het Therapeuticum. De agenda 
voor deze vergadering wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt. 

De Theratuin

Misschien nog niet bij iedereen bekend maar Therapeuticum Lemminkaïnen heeft een eigen 
bloementuin. Op de dinsdag en donderdag werken een aantal vrijwilligers hier met veel plezier 
samen, in en met de natuur. In september 2014 is! er een nieuw tuinplan gemaakt dat langzaam 
vorm begint te krijgen! De bloemen worden in het tuinseizoen wekelijks geplukt en daarna op de 
praktijk in de vaas gezet. Hopelijk geniet u net zoveel van de bloemen als wij!

Oproep



Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers, groene vingers niet vereist! Zin om mee te helpen of wilt u 
meer informatie mail naar Carla Besteman (carlab@therapeuticumlemminkainen.nl)

 

Kom zingen   

Kom zingen en beleef de antroposofie

We starten een Werbeck koor in september en we hebben nog volop plaats voor liefhebbers.
Alle stemmen zijn welkom, jouw zangkwaliteit wordt bepaald door je eigen zin in zingen. Geen 
auditie. Wat is Werbeck zingen? Zingen zonder oordeel, zingen op zijn mooist zonder prestatie, 
zingen vanuit je hart. Ook als je denkt dat je niet kunt zingen, word je er he! el gelukkig van.

Kijk voor meer informatie op de website: LINK

 

Gezichtspunten

Er is een nieuwe brochure (nummer 55) in de serie Gezichtspunten, geschreven door Ina Emous 
en Katie Willink. Warmte, kleding en gezondheid Te verkrijgen bij de assistent. De brochure kost 
€3,-. Meer informatie en voor bestellen via de website, zie www.gezichtspunten.nl

OPROEPEN

Nieuwe bestuursleden

In de nabije toekomst zal Bart Kievit het bestuur verlaten, vanwege verhuizing naar het zuiden van 
het land, daarom zullen we het fijn vinden als iemand hem komt vervangen! Tevens willen we het 
bestuur met een lid uitbreiden. We zijn dus op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Heb je interesse 
en wil je je inzetten voor de Patiëntenkring? Laat het ons w! eten via 
info@patientenkringlemminkainen.nl
 

Themagroep jongeren / jonge gezinnen

Wie lijkt het leuk om een interessante avond voor jongeren en/of jonge gezinnen te organiseren? 
Het zou geweldig zijn wanneer er een werkgroepje georganiseerd kan worden die bestaat uit 
meerdere mensen. Aanmeldingen graag naar Machteld Dekens (dekensmachteld@gmail.com)

 
Tot slot
Heb je opmerkingen, vragen, ideeën voor een leuke activiteit die je wil organiseren, interesse in 
een werkgroep? Mail of bel naar Machteld Dekens (dekensmachteld@gmail.com/ 06-40246296) 

Stralende zomergroet namens het bestuur!
 

Nelly, Bart, Hidde, Sietske en Machteld


