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Het zomers najaar werpt zijn vruchten af! - De bomen en struiken zitten vol met vruchten en noten. Dit najaar laat
een overvloed zien, een rijke oogst. Ook bij de partners en leden van ons netwerk: leuke projecten, nieuwe workshops,
artikelen en activiteiten. Vertel je nieuws aan de andere leden zodat we allemaal zien hoeveel er gebeurt aan het herstel
van natuurlijke kringlopen, duurzame land en tuinbouw, boer-burger activiteiten. Dat doen we toch maar mooi met elkaar
vanuit dit netwerk! Veel plezier gewenst met dit goed gerijpte nieuwsbulletin.
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NVLV nieuws

Van het bestuur
Sinds mei 2009 bestaat het bestuur uit 10 zeer actieve netwerk-partners die het netwerk breed vertegenwoordigen (zie
www.netwerkvlv.nl/index.asp?menu=010305). We komen maandelijks bij elkaar in Wageningen en zorgen dat onze
activiteiten zichtbaarder, erkend en gefinancierd gaan worden.
Bedrijf in balans!
Op 2 september deed het bestuur een speciale workshop met Jaap Vermue, op basis van zijn prachtige organisatieontwikkelingsmodel “bedrijf-in-balans”, waarbij naast de gulden snede benadering een organisatieopstelling wordt
gebruikt. Duidelijk werd dat we een kleurrijke verzameling leden hebben met even zovele bijzondere producten en
diensten, allemaal gevoed door ons gezamenlijk streven de natuurlijke kringlopen te herstellen. Al die mooie producten
worden echter nog niet als producten van het netwerk gezien, niet door onszelf en niet door de buitenwereld. De grote
beweging naar een duurzamere wereld met gezonde voeding, die we in feite zijn, wordt zo niet zichtbaar. Als we hem niet
zelf erkennen, laat staan dat anderen dat doen! We hebben inmiddels een prachtig idee voor een oplossing, dat we graag
met jullie in een themadag in november bespreken. Jullie horen binnenkort meer hierover.
Fondsenwerfbrochure
Van de zomer hebben Jelleke de Nooy en Erik Arkestijn van de KNHM hard gewerkt aan het tot stand brengen van een
brochure. Die is nu klaar, en heel mooi geworden! Op ongeveer 10 bladzijden staat duidelijk wie we zijn, wat we willen, en
wat onze meerwaarde is t.o.v. andere organisaties. De brochure staat binnenkort ook op www.netwerkvlv.nl, onder het
kopje ‘sponsoring’.
De brochure laat ook zien hoe nodig een goede ondersteuning is voor dit bijzondere netwerk. Voor lobbywerk, overleg met
mogelijke sponsors, kennisuitwisseling, verzorgen van nieuwsbrieven, en organisatie van themadagen en netwerkdagen.
Zonder dat werkt het gewoon niet, dat blijkt wel uit de afgelopen ‘rustige’ maanden, zonder Jelleke de Nooy als centrale
coördinator en met een verminderde inzet (om kosten te sparen) van Arjan Roos. De brochure vraagt daarom om een
eenmalige investering van ongeveer 5 ton voor 3 jaar, door grote fondsen. In die drie jaar kan een ondersteunend bureau
/ secretariaat van 3 fte zorgen voor meer profilering, meer leden en meer fondsen aantrekken, projecten opstarten en op
tijd subsidies spotten en gebruiken, etc.
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De brochure is in een beperkte oplage geprint, alleen t.b.v. fondsen werven. Op 30 september bespreekt het bestuur hoe
we dat gaan doen. We denken aan de Triodos bank, ASN-bank en misschien toch nog een keer de d.o.b. foundation.
Hebben jullie goede ideeën over te benaderen fondsen, zorg dan dat je dat samen met een bestuurslid doet! Bel even of
stuur een mail met je voorstel aan info@netwerkvlv.nl en aan het betreffende bestuurslid.
Voor alle volledigheid hierbij nogmaals de contactgegevens van alle bestuursleden:

Bestuurslid

Contactgegevens

Annemie Lepelaars (voorzitter, NVLV Oost)

info@landjuweeldehoeven.nl, tel. 0529-427208

Bessie Schadee (vice-voorzitter, Gezonde Gronden, regio Zuid Holland)

bessie.schadee@usa.net, tel. 070-5177433

Wigle Vriesinga (penningmeester, Gilde kringloopboeren / PMOV)

wigle@impactpoeder.nl, tel. 06-50539998

Jelleke de Nooy (gedeeld secretaris, Netwerk-academie, regio Midden,
secretariaat NVLV)

info@jellekedenooy.nl, tel. 06-47760149

Maria Groot (gedeeld secretaris, Werkgroep Dier bewust)

maria@plumage.nl, tel. 06-40593889

Piet Bongers (NVLV Zuid, Netwerk Energetische Landbouw)

bongers-hermens@hccnet.nl, tel. 0486-451225

Wil Braakman (regio Noord Holland, tuinbouw)

wilbrord@naturalbulbs.nl, tel. 0224-561166

Roelf Havinga (Platform voeding en gezondheid)

rha@team-ecosys.nl, tel. 06-54240900

Gerrit Schott (Platform adviseurs kringlooplandbouw, bodems, regio Noord)

g.schott@wanadoo.nl, tel. 0515-424136

Willem van Weperen (Platform adviseurs kringlooplandbouw, internationale
samenwerking)

willem.van.weperen@gmail.com, tel 06-13392085

Nieuws van deelnetwerken, leden & partners

Regioavonden NVLV Oost
Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Oost organiseert in principe iedere maand een regioavond voor NVLV leden en
overige geïnteresseerden. De avonden worden gehouden bij Thijs en Annemie Scholten-Lepelaars op Landjuweel "de
Hoeven" (www.landjuweeldehoeven.nl) te Dalfsen. Het centrale thema van de komende 4 avonden is: “Dicht bij huis”.
21 Oktober: Deze avond komen er 2 bijenhouders vertellen over hun bijenvolken en hoe het met ze gaat.
Nodig alle honingliefhebbers uit!!
25 November: Aarden dicht bij huis: Je verbinden en grenzen stellen vanuit je eigen woonplek.
Een workshop van Marianne vd Schilden (www.itaka.nl) en Piet Bongers. Na een korte introductie gaan we oefenen in het
gronden en grenzen stellen, daarbij hoort het verbinden met je bedrijf, met de aarde, met anderen, en met jezelf.
Marianne van de Schilden laat ons horen en ervaren hoe je de grond onder je voeten kunt leren vertrouwen en hoe je kunt
aarden op je eigen plek.
20 Januari: Voor de wetenschap uit: 2 boeren uit het netwerk vertellen over de voordelen van rauwe melk en hoe het
werkt t.a.v. gedrag en allergie (onderzoek vanuit het netwerk).
17 Februari: Rauw voedsel dicht bij huis: Hoe en wat over eten van rauw voedsel en wat het met je doet.
Locatie: Landjuweel ”de Hoeven”, Middenweg 4 7722 XK Dalfsen
Tel: 0529-427688, Email: info@landjuweeldehoeven.nl
De avonden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten: € 10,- per avond.
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Open dag Pure Graze voor melkveehouders
Pure Graze organiseert op maandag 5 oktober een open dag op het bedrijf van Pure Graze melkveehouder Sierd Deinum
in Sondel-Lemmer (Fr).
Deze dag is bedoeld voor geïnteresseerde melkveehouders die informatie willen over het Pure Graze concept en uit de
eerste hand willen horen (en zien!) hoe het werkt. We stellen u verder in de gelegenheid te onderzoeken of het concept
geschikt is voor uw eigen bedrijf. Tijdens de open dag is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en interactie met
collega melkveehouders. De volgende zaken komen aan bod:
- Hoe werkt de Pure Graze beweidingstechniek?
- Welke voordelen heeft het systeem?
- Hoe groot is de kostenbesparing die valt te realiseren?
- Hoe kan ik de met dit systeem geproduceerde producten (melk/vlees) tot waarde brengen?
Voor hen die zich verder in het onderwerp willen verdiepen, organiseren wij in het najaar een aantal vervolg
bijeenkomsten.
Zie voor meer informatie de flyer op www.netwerkvlv.nl/downloads/Uitnodiging_open_dagen_Pure_Graze.pdf.
Er is plaats voor 30 deelnemers. De kosten per persoon bedragen € 15,- (incl. lunch). Opgeven kan door een mail te
sturen naar info@puregraze.com of per telefoon 0546-624005, of online via www.puregraze.com. Voor vragen over de dag
tel. 06-13146161.
Pure Graze is een innovatief bedrijf, opgezet door Karoline en Ado Bloemendal en sinds 1994 gespecialiseerd in
bedrijfsmanagement en kostprijsverlaging, voor grondgebonden agrarische bedrijven, met behulp van
beweidingstechnieken. Ruim 20 melkveehouders in Nederland, passen al enkele jaren met veel enthousiasme het Pure
Graze concept toe.

Informatieavond over Permacultuur jaartraining 2009-2010 bij Gezonde Gronden
Op woensdag 7 oktober wordt bij Gezonde Gronden in Den Haag een informatieavond gehouden over de Permacultuur
jaartraining 2009-2010. Op deze avond kan je kennis maken met de docenten van de jaartraining, Taco Blom en Ishi
Crosby, en kan je terecht met vragen over Permacultuur en over de training.
De eenjarige Permacultuur opleiding is zo ontworpen dat men volledig onderlegd wordt in alle aspecten van Permacultuur.
Gedurende de jaartraining wordt er niet alleen een degelijke basis in Permacultuur ontwerp grondslagen gegeven, maar
ook is er de gelegenheid om ervaring op te doen met de praktijk van Permacultuur op verschillende reeds bestaande
projecten. Na het afsluiten van de opleiding zou je elk stuk grond in een Permacultuur project moeten kunnen veranderen!
De Permacultuur jaartraining 2009-2010 loopt van oktober 2009 t/m juli 2010.
Voor meer informatie en aanmelding: www.gezondegronden.nl/permacultuur6.htm.
Bekijk ook eens de laatste Gezonde Gronden Nieuwsbrief op www.gezondegronden.nl/GGnieuwsbriefokt2009b.htm.

Dag over nulpuntsenergie en je eigen energie op 17 oktober in Malden.
Op deze dag vertellen Sjaak Bruijsten, Casper Pompe en Toon Meulenpas, over Nulpuntsenergie, een introductie in de
ontwikkelingen en toepassingen van nulpuntsenergie. Een vorm van overal beschikbare energie die wordt vrijgemaakt met
het bewustzijn. Hoe doe je dat? Wordt dit al toegepast? Hoe?
In de middag geven Marianne vd Schilden (www.itaka.nl) en Piet Bongers een workshop over Aarden dicht bij huis: Je
verbinden en grenzen stellen vanuit je eigen woonplek. Na een korte introductie gaan we oefenen in het gronden en
grenzen stellen, daarbij hoort het verbinden met je bedrijf, met de aarde, met anderen, en met jezelf.
De dag duurt van 10 tot 15.30 uur. Opgeven bij Riny Brugmans 0413-420299, oriny@hetnet.nl.
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Thema-avonden en thema-dagen Allianth in Wageningen
De Allianth in Wageningen (waar ook het secretariaat van het NVLV is gevestigd) organiseert iedere week thema-avonden
en thema-dagen, in samenwerking met andere organisaties en personen, over diverse actuele onderwerpen op het gebied
van duurzaam werken en leven met de natuur. Met name interessant voor NVLV leden is de middag op zaterdag 17
oktober en de avond op woensdag 4 november, met voedingsdeskundige Jeanette Matser (www.goed-gevoed.nl), en
de avond op woensdag 2 december, over biofotonen en de rol van licht in onze voeding, door Roel van Wijk
(www.meluna.nl). Bekijk de volledige agenda van dit najaar op: www.allianth.nl/agendanajaar2009.aspx.

Vitale Voedings Visie van Betteke Visserman
Afgelopen zondag 27 september 2009 vond voor de 10e keer de ‘Dag van de Duurzaamheid’ plaats bij De Kaardebol, het
Centrum voor Duurzaamheid van Zutphen (www.zutphen.nl/kaardebol). Ieder jaar wordt tijdens deze dag de Zutphense
Toekomstprijs uitgereikt, voor het beste idee of project gericht op lokale duurzame ontwikkeling. Vorig jaar heeft "Een
Vitale Voedings Visie" van NVLV-beroepslid Betteke Visserman de eerste prijs gewonnen. Haar idee richt zich op
voedingsonderwijs gebaseerd op duurzame, lokaal geteelde en minimaal bewerkte voeding. Op haar website
www.vitalevoedingsvisie.nl is onder 'actualiteiten' het volledige projectplan, het juryrapport en een interview in Bewust
Zijn Magazine te lezen.

Nieuwe website Stichting K-Eten
Lieve mensen; meer en minder bekenden, het is zover, de nieuwe website is gelanceerd … www.k-eten.nl.
Dit is ook een uitnodiging een verrassing te beleven. Onze website bevat twee dynamische presentaties (Prezi pagina's),
voor de liefhebbers van diepgang. Laat je niet afschrikken, het is de moeite waard om rechtsonder de gebruiksaanwijzing /
tips even te lezen en dan op verkenning te gaan. Je kunt je laten rondleiden door de grote pijl, of er gewoon induiken met
je muis… scrollend de diepte in en van links naar rechts etc. Het in- en uitzoomen vind ik zelf een fantastische ervaring en
ik ben benieuwd naar jullie beleving! PS: de Prezi Presentatie is vergelijkbaar met het bekijken van een Flash file, net als
een YouTube filmpje kost het downloaden even tijd.
Met hartelijke groet,
Giovanna Gomersbach
Stichting K-Eten
Vers voedsel op school

Rapport ‘The global footprint of farming’
Marijke Kuipers (Stichting Gaia Sira, www.gaiasira.nl), attendeerde ons nog op een interessant rapport waar zij in 2006
aan heeft meegewerkt. Het betreft een vergelijking op duurzaamheidsaspecten (o.a. ruimtegebruik, biodiversiteit,
energieverbruik en CO2 uitstoot) van de gangbare en de biologische landbouw wereldwijd. Het is een grondig rapport,
uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR in samenwerking met De Kleine Aarde. Nog altijd actueel en
interessant als achtergrondinformatie om daarmee ons werk te onderbouwen. Het rapport is te downloaden via
www.netwerkvlv.nl/downloads/The_Global_Footprint_of_Farming_Final_report.pdf.
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Boerenbox als kerstgeschenk
Hoewel nog ver weg, breng ik jullie graag onze boerenbox als origineel kerstgeschenk onder de aandacht: zie onze
website: www.boerenbox.nl/boerenboxen-op-maat-gemaakt.html. De Boerenbox is een doosje met speciale regionale
lekkernijen, afkomstig van kleinschalige ambachtelijke (boeren)bedrijven die zoveel mogelijk rekening houden met het
milieu, het welzijn van de dieren, het behoud van ambacht en het boerenlandschap!
Naast een serie originele streekproducten (zoals bijvoorbeeld scharrelroom uit de Gelderse Vallei, worst van het Limburgs
varken, De Leckere bier, ambachtelijke boterspritsen of rozenbottelchutney uit de Kromme Rijn) kunnen we, speciaal voor
deze kerst, de box ook met een VVV IRIS cheque of een Pluimen waardebon (www.pluimen.nl) leveren. Of wat te denken
van een leuke set 'fairmail' ansichtkaarten (fair-trade kaarten, thema voedsel) die in de box mee verpakt worden en
waarmee ook een link met "het zuiden" gemaakt wordt (www.fairmail.info/beta/products/cards). Het etiket wat om de box
heen komt kan zonder problemen voorzien worden van een (bedrijfs)logo en er kan een persoonlijke boodschap op geprint
worden.
Bel & bestel! of denk er even over en stuur deze mail verder je netwerk in, zodat meer mensen aankomende kerst lekker
en verantwoord kiezen!
Groeten van de mannen van de Boerenbox, Frank Verhoeven (Tel. 06 - 2000 3239) en Paul Vocking (06 - 2001 2825)
www.boerenbox.nl

Lezing Economie en duurzaam bodembeheer voor studiegroepen
Fair Dairy Consult (Willem van Weperen) biedt dit winterseizoen voor studiegroepen een lezing aan over Economie van
duurzaam bodembeheer: "Duurzaam bodembeheer, wat levert het op in Euro's". Van een aantal bodembeheer
maatregelen wordt op een rij gezet wat het in Euro's oplevert voor de ondernemer. Kosten van de lezing zijn 250,- all in.
Voor een beperkt aantal lezingen is subsidie mogelijk in het kader van het SPADE project.
Ing. Willem van Weperen, MSc. werkt sinds 2009 als zelfstandige onder de naam FairDairyConsult. Hij is als voorlichter,
projectmanager en consultant, bij diverse werkgevers, ruim 30 jaar actief betrokken geweest bij innovaties binnen het
landbouwkennissysteem. Onder de naam FairDairyConsult ondersteunt hij initiatieven en adviseert hij bij de ontwikkeling
van een duurzame melkveehouderij in verschillende settings, zowel in West- en Oost Europa als in het Zuiden.
Willem van Weperen, FairDairyConsult, willem.van.weperen@gmail.com, tel. 06-13392085.
Kijk ook eens op www.fairdairyconsult.com (best te bekijken met Mozilla Firefox!)

Paul Blokker in column Telegraaf
NVLV-beroepslid Paul Blokker heeft onlangs nog in de Telegraaf gestaan, in de columns van culinair journalist Felix
Wilbrink. Het eerste stuk heet: En de vaste kamercommissie slaapt...., en het tweede stuk heet: Een schandaal? Beide
columns kunnen nog via het internet gelezen worden:
www.telegraaf.nl/etenengenieten/culinisten/felixwilbrink/article4601416.ece
en
www.telegraaf.nl/etenengenieten/culinisten/felixwilbrink/article4648471.ece
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Andere interessante zaken

Interview met Will Allen door Maarten Fischer
Op vele plaatsen en bij vele gelegenheden blijkt dat er in Nederland grote belangstelling bestaat voor stadslandbouw, in
het kader van nieuwe stad-platteland relaties, innovatieve bedrijfsstrategieën, integratie van voedselproductie en
stedelijke omgeving, stedelijke revitalisatie, etc. Op andere plaatsen in de wereld is deze ontwikkeling al veel langer
gaande, bijvoorbeeld in Engeland en de VS, landen waar vele voorbeelden ter inspiratie te vinden zijn.
In het kader van het symposium ‘Foodprint’ dat op 26 juni werd gehouden in Den Haag (zie
http://stroom.typepad.com/foodprint) kwam Will Allen, hét boegbeeld van urban farming in de VS (en misschien wel
wereldwijd) naar Nederland. Maarten Fischer van de Taskforce Multifunctionele Landbouw had een gesprek met hem. Het
interview, met foto's, is te lezen via: www.netwerkvlv.nl/downloads/Growing_Power_interview_Will_Allen.pdf.

Transition Towns Nederland
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan
om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken.
De Britse permacultuur-activist Rob Hopkins startte in 2005 in zijn woonplaats Totnes (Devon, Engeland) het eerste
Transition-initiatief. Totnes groeide uit tot de eerste Transition Town in Engeland. Inmiddels zijn er in heel GrootBrittannië al vele tientallen Transition Towns en hebben nog veel meer gemeenten de ambitie om een Transition Town te
worden. Het model slaat zo breed aan, dat het nu uitwaaiert over de hele wereld. Er is inmiddels een veelkleurig
wereldwijd Transition-network.
In september 2008 kwam een groep mensen bijeen om de mogelijkheden van Transition Towns in Nederland te
verkennen. Hun enthousiasme was zo groot, dat ze besloten ermee aan de slag te gaan. En: het concept blijkt breed aan
te slaan! Inmiddels, september 2009, zijn er in Nederland al lokale initiatieven in meer dan vijftig plaatsen, verspreid over
alle twaalf provincies. Overal in het land vinden momenteel film-, informatie- en verdiepingsbijeenkomsten plaats om
meer mensen te betrekken bij lokale activiteiten. Vrijwel wekelijks melden zich nieuwe initiatiefnemers. Permacultuur is
een belangrijk element bij de activiteiten die zich richten op landbouw en voeding.
Kijk voor meer informatie op de website www.transitiontowns.nl. Een agenda met lokale Transition Town activiteiten is te
vinden op http://aktieagenda.nl/bin/select?q=transition.

Resultaten congres Apimondia over bijensterfte
In september werd in Montpellier, Frankrijk, het internationale bijencongres Apimondia gehouden waar vele
wetenschappers, imkers en andere betrokken aan deelnamen. Op deze belangrijke conferentie bereikten honderden
wetenschappers een belangrijke doorbraak: er is nu consensus dat bijensterfte niet een enkelvoudige oorzaak heeft, maar
het gevolg is van een samenspel van elkaar versterkende factoren. De conferentie concludeerde ook dat neonicotinoidebestrijdingsmiddelen één van de belangrijkste factoren vormen in de toenemende bijensterfte. De wetenschappers bijeen
op Apimondia riepen op de toelatingstests voor bestrijdingsmiddelen aan te scherpen zodat bijen beter beschermd zijn.
Op de site www.bijensterfte.nl kunt u meer lezen over de wetenschappelijkelijke studies naar bijensterfte en de rol van
bestrijdingsmiddelen en andere factoren. Het gerelateerde weblog www.stopdebijensterfte.nl bevat een hele reeks
artikelen over bijensterfte maar ook ander nieuws, gedichten, meldingen van leuke acties etc. Het bevat ook een pagina
met campagne materiaal voor de petitie 'Stop de Bijensterfte' (www.petities.nl/petitie/stop_de_bijensterfte), waarmee
momenteel getracht wordt 40.000 handtekeningen te krijgen voor de behandeling van een burgerinitiatief in de tweede
kamer. De teller staat al op 30.000 handtekeningen.
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Verband voeding en kanker
Een derde van de kankergevallen wordt veroorzaakt door ongezond eten. Dat stelde de hoogleraar voeding en gezondheid
Jaap Seidell van de Vrije Universiteit van Amsterdam recent in aanloop naar het internationale congres ‘Nutrition and
Cancer’. Dit congres over de relatie tussen kanker en eten werd vrijdag 25 september j.l. in Alkmaar gehouden en werd
georganiseerd door het Cancer Center Amsterdam van het VU medisch centrum.
Deze sterke relatie tussen voeding en kanker is volgens de hoogleraar al jaren bekend. Tijdens het congres kwam ook aan
de orde dat mensen, als ze eenmaal kanker hebben, veel baat hebben bij een goede conditie. Ze kunnen de behandeling
dan beter doorstaan. Het is volgens deskundigen dus van groot belang dat kankerpatiënten gezond eten. Lees voor meer
informatie het volledige persbericht op: www.vumc.nl/zorg/nieuws/2996994.

Rapport over risico’s mobiel telefoongebruik
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat langdurig en intensief mobiel telefoongebruik de kans op tumoren in de hersenen
vergroot. De vakcentrale FNV liet recent een onderzoek doen naar de huidige stand van de wetenschap op dit gebied, om
bedrijfsrisico's voor werknemers beter te kunnen inschatten. Het onderzoek is te downloaden van de website van het
Nationaal Platform Stralingsrisico's (www.stralingsrisicos.nl) via deze link:
www.stralingsrisicos.nl/images/pdf/Mobiele_telefoons_en_gezondheidsrisico’s_voor_werknemers.pdf.
Naast een evaluatie van de laatste wetenschappelijke inzichten geeft het rapport ook diverse bruikbare tips om nu al de
risico's van straling door mobiele telefoongebruik te verkleinen.

Informatiemiddag ‘Bouw je eigen biogas reactor’
Groen- en keukenafval kan ook in je eigen achtertuin worden omgezet in biogas. In Nederland wordt anaerobe vergisting
voor biogas tot nu toe alleen grootschalig bij enkele boerenbedrijven toegepast. In landen als India, China en Bolivia
wordt biogas ook kleinschalig op huishoudniveau toegepast. Miljoenen reactoren, geleverd door bedrijven als Sintex, zijn
daar al succesvol in gebruik.
Op zondagmiddag 4 oktober organiseert het Wageningen Environmental Platform (WEP) in Wageningen een
informatiemiddag over hoe je zelf een biogas-reactor kunt bouwen, hoeveel dat kost, en wat de voordelen zijn van je
eigen biogas productie.
Lokatie: Droevendaalsesteeg 77, Wageningen. Kosten: gratis. Voertaal: Engels.
Organisatie: Wageningen Environmental Platform, samen met het Community Composting Network en de Lettinga
Associates Foundation (LeAF). Info: 06-12288904. E-mail: rembrandt.koppelaar@wur.nl
Zie voor meer informatie de volledige uitnodiging op:
www.peakoil.nl/wp-content/uploads/2009/08/invitiation_4_oct_biogas_event_wageningen.pdf

Workshop Koe Knuffelen
Sinds 2001 bieden wij de workshop Koe Knuffelen met groot succes aan. Deze workshop brengt mens en dier bij elkaar op
een wijze waar het hart spreekt. Respect voor mens, dier en natuur is ons doel.
De workshop duurt 3 uur en is een universele workshop (voor iedereen: rijk en arm, hoog en laag begaafd, jong en oud,
Nederlands en buitenlands). We bieden open workshops voor individuele inschrijvingen (kijk voor de data op onze site) en
voor groepen (minimaal 8 personen) kan men een afspraak maken. Kijk voor meer informatie op www.koeknuffelen.nl.
Met vriendelijke groet,
Marente Hupkes (inspirator)
Agrarisch Cultuurgoed
(Zie ook: www.agrarischcultuurgoed.nl en www.boerenwijs.nl)
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Antroposofie en KI
Beste mensen,
Een vraagje: Weet een van jullie wie zich vanuit de antroposofie met koeien en KI heeft beziggehouden? Ik ben op zoek
naar de uitspraak van een gerenommeerd antroposoof die KI op goede gronden afkeurt en de achtergronden van deze
uitspraak of de publicatie(s) waarin deze naar voren gebracht is. Als iemand mij verder kan helpen ..... heel graag.
Met een hartelijke groet, Theo Georgiades, e-mail: morphose@xs4all.nl.
NB: Overigens ben ik bekend met het rapport van Wytze J. Nauta "Fokkerij in de biologische Melkveehouderij", maar dat
is ongeveer het tegengestelde van wat ik zoek. Voor wie dat rapport wil bestuderen, kan ik het toesturen.

Melkflessen?
Ik heb een vraag voor het netwerk.
Wie weet waar ik goede flessen voor melkproducten, liefst vierkant en herbruikbaar, die geen schadelijke stoffen lekken
naar de melk, kan vinden. Flessen van 1 liter en redelijk stevig.
Paul blokker, tel. 0229-201734, mail: paulenilseblokker@quicknet.nl

Leef-tijd
Naar een gedroomde jeugdmelodie;
Als de lente weer in het land is….

Jaren waren, nieuwe komen - en de mens vermag
Vrijheid vieren liefde leven - dat kan elke dag
Doch de wereld is weerbarstig - slecht naast goed regeert
Hart gebroken haat ontsponnen - maakt de dag bezeerd
Grond waar mens op wordt geboren - ziek, gezond wie hoe?
Zeer uiteen gereten daden - tot een ratjetoe
Zon komt op en wij ontwaken - willen dat althans
Soms een wirwar, werk en plannen - prikt tot disbalans
Hier aanwezig zijn doorleven - held’re stroom in tijd
Stimulans elkaar aangeven - zonder onderscheid
Dat ieder zichzelf blijft vinden - zacht begin tot kracht
Van een liefde die gestadig - groeit stil in aandacht.
Klank verstaan van zuivere tonen - in aanzwellend koor
Alle onrecht, leed verdrijven - klinkt de wereld door
Halen adem lang veel jaren - bidden, doen ons best
Zaaien, oogsten, smaken, troosten - dorst die wordt gelest.

Schagen. 27 September, 2009. Wil Braakman
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Agenda
4 oktober

Informatiemiddag ‘Bouw je eigen biogas reactor’, door WEP in Wageningen (Gd)

5 oktober

Open dag Pure Graze voor melkveehouders, bij Sierd Deinum in Sondel-Lemmer (Fr)

7 oktober

Informatieavond over Permacultuur jaartraining 2009-2010 bij Gezonde Gronden in Den Haag (ZH)

17 oktober

Dag over Nulpuntsenergie en eigen energie, in Malden (Gd)

17 oktober

Thema-middag ‘Eten en snoepen voor kinderen (en ouders)’ bij de Allianth in Wageningen (Gd)

21 oktober

Regioavond NVLV Oost met bijenhouders, op Landjuweel de Hoeven in Dalfsen (Ov)

4 november

Thema-avond over vegetarisch eten door Jeanette Matser bij de Allianth in Wageningen (Gd)

25 november

Regioavond NVLV Oost ‘Aarden dicht bij huis’ op Landjuweel de Hoeven in Dalfsen (Ov)

2 december

Thema-avond ‘Biofotonen en de rol van licht in voeding’ bij de Allianth in Wageningen (Gd)

20 januari

Regioavond NVLV Oost over rauwe melk op Landjuweel de Hoeven in Dalfsen (Ov)

17 februari

Regioavond NVLV Oost over rauw voedsel op Landjuweel de Hoeven in Dalfsen (Ov)

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke beweging voor vernieuwende werkwijzen voor natuurlijke
duurzaamheid, op gezonde gronden. Het netwerk bestaat uit partner-organisaties, beroepsleden en vrienden, die in verschillende
themagroepen en deelnetwerken aan het werk zijn.
Onze droom is dat de boeren en tuinders weer met plezier, met vertrouwen in eigen wijsheid en in verbinding met de natuur, gezonde
voeding produceren en zorgen voor volledige vitale voeding, gezonde dieren en een duurzaam gebruik en beheer van ons landschap. En
dat burgers bewust zijn van wat ze eten, waar het vandaan komt en hoe hun voeding bijdraagt aan hun gezondheid.
Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding is in april 2008 als netwerkorganisatie voortgekomen uit de activiteiten van de Stichting
Aquarius Alliance, opgericht in mei 2005. Zie voor meer informatie onze website www.netwerkvlv.nl.
Deze nieuwsbrief ontvangen? Meedoen? Wil jij ook deze nieuwsbrief ontvangen en deze bemoedigende beweging ondersteunen?
Wordt dan gewoon lid (vriend) van het NVLV of meld je aan als beroepslid (partner). Kijk op www.netwerkvlv.nl bij ‘lidmaatschap’ onder
‘vereniging’, of volg deze link: www.netwerkvlv.nl/index.asp?menu=010301. Je bent al lid vanaf €3,20 per maand.
Kopij – Heb je interessant nieuws, een aankondiging, een verhaal of een oproep voor in dit bulletin, stuur je bijdrage dan op naar
info@netwerkvlv.nl. We streven ernaar om dit bulletin iedere maand te laten verschijnen. Daarnaast kunnen we jouw activiteit opnemen
in de activiteitenagenda op de website www.netwerkvlv.nl.
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