
Is het aangeboren of wordt het ontwikkeld?

•  Is het een talent, of wordt je er vooral door gehinderd?
•  Zijn er steeds meer mensen met een vorm van hoog- 

gevoeligheid?
•   Waarom is het bij de één een kracht en bij de ander 

een hindernis?
• Kunnen we kinderen en volwassenen daar bij helpen?

Informatie over deze avond, Henk Verboom, tel.  06 - 150 54 471 – Henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven/ ·   AntroposanaEindhoveneo · E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

Zoltán 
Schermann
Antroposofisch arts

Gratis parkeren 
Als u zich deze avond als lid aanmeldt, dan kunt u gebruik maken van de prijs als lid

Hoog-gevoeligheid:

100 JAAR
ANTROPOSOFISCHE 

GENEESKUNDE

Ook aanwezig:  
Boeken- en 
informatietafels 

Entree:  Leden € 5,- 
Niet leden € 7,50

Do. 15 okt. 2020 
20.00-22.00 uur

Let op: ander adres:
Emmaüskerk

Jan van der Wegestraat 2
5622 JS Eindhoven

Wijzigingen voorbehouden(i.v.m.Covid19). 
Raadpleeg onze 

website voor de 
laatste ontwikke-

lingen:www.antropo-sana.nl/eindhoven/ 



Deze uitgave is samengesteld door AntropoSana afd. Eindhoven en omstreken 
(onderdeel van de landelijke organisatie AntropoSana). Internet: www.antroposana.nl/eindhoven/

Informatie over de regionale activiteiten: Henk Verboom, tel. 06 - 150 54 471 / henkwillemverboom@gmail.com

Word lid en geef AntropoSana een stem
AntropoSana verenigt mensen die zich herkennen in de antroposofische 
gezondheidszorg. 
Help AntropoSana te groeien en steun ons door lid te worden. 

Het lidmaatschap van AntropoSana betekent dat: 
•  Uw belangen op zowel landelijk, als plaatselijk niveau worden 

behartigd,
•  U vier keer per jaar het tijdschrift “ITA” ontvangt (tijdschrift over 

gezondheidszorg geïnspireerd door antroposofie),
•  U op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten, lezingen en 

informatiebijeenkomsten (landelijk en regionaal),
•  U bijdraagt aan het behoud en de groei van de antroposofische 

gezondheidszorg,

Als lid  van de landelijke vereniging, bent u tevens lid van de plaatse-
lijke afdeling. Word lid van AntropoSana voor € 35,- per jaar.
Meld u aan via www.antroposana.nl of stuur deze antwoordstrook 
naar AntropoSana, Boslaan 15, 3701 CH, Zeist

Antroposofie!
In de antroposofische gezondheids-
zorg wordt anders gekeken naar 
zorg en ziek-zijn.
Er is veel aandacht voor het voor-
komen én accepteren van ziekte.

Waardevolle informatie
Ons doel is een platform voor an-
troposofische gezondheidszorg. te 
zijn, een wegwijzer voor onze leden 
en informatie delen over:
•  Ziekte,
•  Gezondheid,
•  en het zelfgenezend vermogen 

van het lichaam. 
 
Een krachtige stem
Vanuit onze organisatie behartigen 
wij de belangen van onze leden, 
zodat antroposofische zorg voor 
iedereen bereikbaar is én blijft.
Daarom laten wij onze stem horen 
bij zorgaanbieders, zorgverzeke-
raars en overheid, evenals op plat-
forms en op fora.

Kent u ons magazine?
Veel kennis wordt gedeeld via ons 
magazine ITA. 
Onze leden ontvangen het maga-
zine elk kwartaal gratis thuis. 

AntropoSana
vereniging voor antroposofische

gezondheidszorg

Naam:  ________________________________________________________________________________

Straat:  _________________________________________________________  Huisnr.:  _______________

Postcode: _________________ Woonplaats:  ________________________________________________

Telefoonnummer:   ______________________________________________________________________________

E-Mail:  _______________________________________________________________________________________

Geboortedatum:  __ __ : __ __ : __ __ __ Handtekening _______________________________________


