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Beste lezers, beste wensen! 
Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar: dat het vitaal, groeizaam, levend mag zijn, en met 
een goede balans in de natuurlijke kringlopen; voor uzelf, uw bedrijf of organisatie en voor het 
Netwerk als geheel!  
Gaan wij dit jaar aan de wereld laten zien dat wij een natuurlijke voorhoede beweging voor 
duurzaamheid zijn? En doet u weer mee? Ik wens onszelf daarbij veel inspiratie en verbondenheid 
toe! Jelleke de Nooy, coördinator netwerk                                
 
VERENIGINGNIEUWS 

 
Sponsor- en donatie actie 
De actie rond kerst heeft enkele eerste donaties en (sponsor-)leden opgeleverd. Er is in totaal 
ongeveer €1300,- gedoneerd. Het is heerlijk om te merken dat mensen zo enthousiast zijn over wat 
we doen, dat ze daar geld in willen steken! Dank daarvoor!  
Maar…. het is niet genoeg! We hebben op korte termijn nog circa 10.000 euro nodig om te zorgen 
dat we m.i.v. 1 april genoeg leden, genoeg bekendheid en genoeg fondsen hebben; daarmee 
kunnen we investeren in veel goede publiciteit, een sterk verbeterde website en het werven van veel 
nieuwe leden die het netwerk gaan dragen. Dus…  
 
Oproep: mag ik jullie vragen om twee dingen te doen:   

1. het sponsorformulier van de website (homepage, linkerkolom ‘Sponsoring’) te downloaden 
en in je eigen kring van familie en kennissen en zakelijke kontakten rond te sturen? Met 
bijvoorbeeld onderstaande mailtekst verwerkt in jouw persoonlijke mailbericht.   

2. het aanmeldingsformulier voor gewoon lid van de website NVLV (homepage, linkerkolom 
‘Meedoen’) te downloaden en in je winkel, je bedrijf of cursusruimte neer te leggen? Aan je 
klanten voor te stellen dat ze lid worden?  

Dan gaat het zeker werken!  
 
Voorbeeld mailtekst: 
Zoals jullie misschien weten ben ik al enkele jaren actief in het netwerk Vitale Landbouw en 
Voeding. Deze beweging zorgt voor herstel van gezonde bodems, voor natuurlijke kringlopen in   
land en tuinbouw en voor vitale natuurlijke voeding en vooral voor de kennisuitwisseling en  
bewustwording daarover. We zitten echter in een kip-ei situatie: te weinig leden, te weinig geld, 
daardoor te weinig middelen om professionele artikelen te plaatsen en te weinig omvang om voor 
grotere subsidiegevers in aanmerking te komen. Wil jij ons helpen deze kip-ei situatie te 
doorbreken? We hebben eenmalig 10.000 euro nodig voor de periode tot 1 april 2009. Word dan 
support-lid of doneer een substantieel bedrag (aftrekbaar bij de belasting). Zie bijgaand formulier; 
ik zou het fijn vinden als je dat invult en opstuurt en zo meedoet. Alle kleine beetjes helpen en je 
draagt bij aan een betere wereld! Alvast bedankt, … je eigen naam!  
 

 
18 april: Themadag & ALV – reserveer deze datum vast in uw agenda!  
Een jaar na oprichting van de vereniging willen we een Algemene Leden Vergadering houden, waarin 
de statuten formeel kunnen worden vastgesteld, we met elkaar de koers van 2009 bespreken en 
nog zo wat zaken; het is belangrijk dat ¾ van de beroepsleden (partners) aanwezig is, dus komt 
allen! Natuurlijk gaan we er die zaterdag ook inhoudelijk een interessante dag van maken! We 
denken aan de rol van fosfaat en koolstof in de bodem en aan de rol van vitaal water voor je 
gezondheid.  
 

 
Communicatie binnen ons netwerk 
Annet van Hoorn en Annamarie v.d. Kwast (de communicatie commissie) hebben een SWOT analyse 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) gedaan van hoe ons netwerk functioneert, en dat 
besproken in het bestuur op 8 januari.  
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Conclusies:  
- We zijn nog niet goed zichtbaar in Nederland; we hebben nog nooit een persbericht geplaatst 

(hoognodig!) en leden vinden het ook moeilijk om uit te dragen wat we nu eigenlijk zijn / doen 
etc. 

- Je kunt pas goed naar buiten communiceren als je intern een goede communicatie hebt. En dat 
gaat nog niet helemaal goed: er zijn sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen.  

Belangrijkste inzichten:  
Leden weten niet wat het bestuur doet; leden nemen over het algemeen weinig eigen initiatief om 
datgene wat zij zelf doen (projecten, publicaties, workshops) te communiceren naar andere leden, of 
dat even te mailen aan info@netwerkvlv.nl zodat het in het weekbulletin mee kan. Er gebeurt 
relatief (te)veel vanuit ‘centraal’: Jelleke en Arjan zijn eigenlijk degenen die alles doen.   

Hoe gaan we dit veranderen?  
- Annet zal wat er besproken is uitwerken en rondsturen.  
- Op 10 januari begeleidde de KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) het bestuur 

en enkele actieve leden in het goed zichtbaar krijgen van de essenties van NVLV, zodat we die 
helder op kunnen schrijven in een persbericht en in een brochure (die de KNHM gaat vormgeven 
en printen) en waarmee we grotere partijen kunnen interesseren in wat wij doen en zo fondsen 
kunnen werven.   

 

 
Oproep aan de leden 
Wil ieder die iets te melden heeft over zijn werk (aan duurzame landbouw en vitale voeding) of die 
een vraag heeft (bijvoorbeeld wie doet er mee aan….?) dit opsturen aan info@netwerkvlv.nl? Het 
hoeft maar een klein stukje te zijn, zoiets als dit, 5 regels is genoeg! En graag je naam en mailadres 
erbij! Dus als je het heuglijke nieuws hebt dat je een project gewonnen hebt waarmee natuurlijke 
kringlopen of gezonde bodems weer een stapje verder gerealiseerd worden, meldt het dan even?!    
Jelleke de Nooy, e-mail: jelleke@netwerkvlv.nl.   
 

 
Van het bestuur 
We hebben afgelopen jaar een goed voorstel gemaakt voor een strategisch en integraal 5-jaren 
programma voor het toewerken naar een duurzame landbouw in Nederland. Waarin zowel het leren 
en kennisontwikkeling in de praktijk, als het praktijk-onderzoek een belangrijke plaats hebben. Het 
gaat er om de vernieuwende methoden die de pioniers in ons netwerk hanteren, te monitoren en te 
onderbouwen.   

Hiermee denken wij nog steeds dat wij een stevige invulling en perspectief bieden aan de minister 
om de duurzame landbouw te realiseren die zij zo graag wil. Een duurzame landbouw, die als 
effecten onder meer gezonde bodems, schoon grondwater en minder ammoniak heeft, en die 
gebaseerd is op:  

1. herstel van kringlopen in de bodem, op bedrijfsniveau en op regionaal niveau,  
2. versterken van boer-burgerverbindingen,  
3. bewustwording over de relaties tussen bodem, bedrijfsvoering, dierenwelzijn, voedsel en 

gezondheid,  
4. met elkaar leren, kennis uitwisselen en elkaar ondersteunen. 

 
Het bestuur wil de komende maanden opnieuw op meer strategische niveaus dit geïntegreerde 
programma aankaarten. We zullen vanzelfsprekend beroepsleden inschakelen om met jullie / via 
jullie contacten dit op de agenda’s te krijgen. Onder het motto: jullie (de leden) zijn het netwerk; 
jullie geven de duurzame landbouw en vitale voeding vorm, wij (het bestuur) sturen strategisch en 
we bemiddelen zodat het netwerk optimaal kan werken.  
Laten we dit jaar als intentie hebben dat we dit 5-jaren programma gezamenlijk realiseren!  
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NIEUWS VAN DE LEDEN, AGENDA: 

 
Thema-avonden “De Allianth” in Wageningen 
Iedere woensdagavond (en soms ook op zaterdagochtend) zijn er lezingen over actuele thema’s in 
“De Allianth” in Wageningen. 
Op 14 januari geeft Ineke van den Broek een lezing over electrosmog en het ontstoren van huis en 
werkplek.  
Op 21 januari geeft Jaap Vermue een lezing over Ecotherapie voor huis en bedrijf.  
Op 28 januari gaat Richard Plijnaer in op de helende werking van energetische grafische symbolen. 
In februari staat er een reeks bijeenkomsten en excursies over ‘volkstuinen’ op de agenda, in 
maart besteden we aandacht aan gezonde voeding. Kijk voor meer informatie, aanmelding en een 
uitgebreide agenda op http://www.allianth.nl/themaavonden2009.aspx.    
 

 
16 januari en 13 februari: Shamballa healing-avond bij Itaka in Wageningen 
We werken op deze avond, als groep, met de helende Shamballa energieën. We doen meditaties die 
een bevrijdende werking hebben op lichaam, ziel en geest. Francis van Dusseldorp, Shamballa MDH 
Teacher (www.mojud.nl, 0317-416605), channelt informatie van Shamballa spirits. Zittend of 
liggend op een matje luister je naar de channels en wordt je geheeld, verfrist en gevitaliseerd. Een 
Shamballa avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur en kost € 25,-.  
Voor meer informatie en aanmelden: Marianne van der Schilden, 0317-421319 of 06-42982383, 
welkom@itaka.nl, www.itaka.nl. 
 

 
18 januari: Kennismakings- en ontmoetingsdag werkgroep Anastasiadorp in Zuidlaren 
Beste Anastasiadorp geïnteresseerden! 
Namens Anastasiadorp.nl de allerbeste wensen voor een meesterlijk jaar! 
Graag wil ik jullie uitnodigen op de Kennismakings- en ontmoetingsdag van de werkgroep 
Anastasiadorp op zondag 18 januari a.s. van 11.00 tot 17.00 in wijkcentrum De Bark in Zuidlaren. 
Zie de aankondiging op www.anastasiadorp.nl voor nadere gegevens! 
In verband met de voorbereidingen is het zeer gewenst je tevoren aan te melden via de site, zodat 
we niet op de dag zelf overvallen worden door een (te) groot aantal mensen... 
Onder de knop Nieuws zijn daarnaast ook interessante (vertaalde) artikelen te lezen, zoals de 
recente interviews met Vladimir Megre en nieuws van Anastasiadorpen in Rusland. 
Meld je aan, het belooft een informatieve dag te worden ...! 
Hartegroet, Lex Veelo, secretaris werkgroep Anastasiadorp.  
 

 
24 januari: Vriendendag NVLV-Zuid in Biezenmortel 
Beste mensen, graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van onze vriendendag. Het volledige 
programma van de dag is te vinden op www.nvlv.nl, onder de actuele agenda (meest rechtse 
kolom). We hebben naar onze mening weer een inspirerende en gezellige dag georganiseerd. De 
hoofdonderwerpen zijn: 

- Peter Toonen geeft de lezing: 2012, het einde van de geschiedenis? In deze tijd eindigen vele 
grote tijdcycli, en niet slechts volgens de Maya’s die ons vertellen dat op 21 december 2012 het Jaar 
Nul begint. Peter Toonen laat zien wat er op 21 december 2012 astronomisch gebeurt, hoe allerlei 
kleine en grote cycli dan synchroniseren (samenvallen in de tijd). Het gaat in deze lezing vooral over 
de vraag wat jouw eigen rol op dit toneel geweest is… en kan zijn.  

- Joan Timmermans geeft een lezing over:                                           
De functies van bodemleven, de nutriënten balans in de bodem, en de relatie tussen 
bodemgezondheid en menselijke gezondheid. Als er nog voldoende tijd is kan er de DVD van “Life in 
the Soil” gespeeld worden. Dit is een film waarin eenvoudig uitgelegd wordt hoe het bodemleven 
werkt en wat de functies zijn.  

Zonnige groeten, mede namens de Studiegroep NVLV-Zuid. Riny Brugmans, Secretariaat 
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31 januari: Lezing “Graancirkels, hét mysterie van deze tijd!” bij Itaka in Wageningen 
Lezing door Janet Ossebaard: auteur van o.a. Graancirkels, de meest betoverende ooit. Voorzitter 
van de Dutch Centre for Crop Circle Studies. Janet heeft veel ervaring met het bezoeken, voelen en 
onderzoeken van graancirkels in de praktijk. Een onvergetelijke avond! Van 19.30 tot 22.00 uur, 
entree €14,-. Reserveer graag van tevoren! Meer informatie en aanmelden: Marianne van der 
Schilden, 0317-421319 of 06-42982383, welkom@itaka.nl, www.itaka.nl.  
 

 
28 februari: Conferentie “Bewustzijn voorbij de grenzen” in Amsterdam 
Beste vrienden, via deze weg maak ik jullie graag attent op de onderstaande website, waarin je alles 
kunt zien wat betreft de - mede door mij georganiseerde - conferentie "Bewustzijn voorbij de 
grenzen". De conferentie vindt plaats op zaterdag 28 februari 2009, aanvang 09:30 in de Aula van 
de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. 
Doordat deze conferentie, met 's middags 20 werkgroepen, samen met én op de Vrije Universiteit is 
georganiseerd, draagt hij zowel bij aan de maatschappelijke als aan de wetenschappelijk discussie 
over de grenzen van ons bewustzijn. Er zijn 600 plaatsen beschikbaar, waarvan er nu al meer dan 
250 bezet zijn (zes werkgroepen zijn al vol). 
Wat mij betreft is de conferentie een aanrader. Zegt het voort. 
Vriendelijke groet, Jan Diek van Mansvelt. 
�  www.vupodium.nl/agenda/585/bewustzijn_voorbij_de_grenzen.html  
(Zie ook: www.merkawah.nl/html/bijeenkomsten.html en 
www.antroposofie.nl/agendapag/agendas/pc0000/agendapag/agendas/pc0000#1210183687/) 
 

 
20 maart: ABB Congres “Samen genezen, een gezonde zaak” in Utrecht 
De ABB (Artsenvereniging voor Biofysische geneeskunde en Bioinformatie therapie) houdt op 20 
maart het congres “Samen genezen - een gezonde zaak”. Een aantal unieke, internationale 
sprekers (Prof. Ervin László, Dr. Masaru Emoto, Prof. Fritz-Albert Popp), aangevuld met ervaren 
nationale wetenschappers (o.a. Prof. Cees Buisman, Drs. Pim van Lommel, Dr. Marij Schüsler-van 
Hees) zullen met elkaar de brug slaan tussen de reguliere geneeskunde en de mogelijkheden van de 
biofysische geneeskunde. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.samen-genezen.nl.  
 

 
22 april: Michael Roads in Nederland 
Voor velen onder jullie al een bekend fenomeen, voor anderen om ontdekt te worden; Michael 
Roads, een bijzonder inspirerende boer uit Australië is in Nederland tussen 15 april en 5 mei; hij 
geeft een aantal avond lezingen door het gehele land, voor slechts 15 euro, en een ‘intensive’ van 1 
t/m 5 mei in Werkhoven (bij Utrecht). Interessant is de dagworkshop “Conscious gardening and 
Honest food” (bewust tuinieren en eerlijk voedsel) in Bennekom op 22 april. In het Engels dus ☺!  
Verdere informatie en alvast aanmelden op www.michaelroads.nl of 0317-415006 bij Irene Pielich. 
 

 
���� Vermelding activiteiten in agenda NVLV-website  
De nieuwe website van het NVLV heeft een mooie agenda functie die onlangs in gebruik is genomen. 
Wil je als NVLV-lid jouw activiteiten ook aangekondigd zien op de website, stuur deze dan naar 
info@netwerkvlv.nl. Vermeld daarbij dan graag de datum, de locatie en de eventuele kosten, een 
beschrijving van de activiteit en eventuele links naar websites voor meer informatie en/of 
aanmeldingen. 
 
 

 
 
 


