
 
 
 

 

 

Aan alle vrienden, partners, bestuur en raad van advies-leden 

 

Goedendag! Tijd voor informatie over onze netwerkorganisatie. Vanaf augustus 2007 

ontvangt u  iedere maand deze nieuwsbrief, steeds in de 1e week van de maand. De 

nieuwsbrief brengt u op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in de netwerkorganisatie 

Aquarius Alliance en kondigt interessante activiteiten aan. Voorlopig wordt de papieren 

nieuwsbrief niet meer uitgegeven, die was te duur voor ons budget.  

 

Uw eigen activiteiten en ideeën vermelden!  

Als u zelf congres, workshop- of cursusaankondigingen hebt, of projecten die van start gaan, 

of subsidiemogelijkheden voor  activiteiten weet die interessant zijn voor de partners en 

vrienden in het kader van bewuste land en tuinbouw, natuurlijke levens-middelen en gezond 

Zijn, wilt u deze dan uiterlijk de 27ste van iedere maand aan dit adres 

(info@aquariusalliance.nl)   opsturen, dan worden ze vermeld in deze nieuwsbrief. We zullen u 

hiervoor een herinneringsmail sturen op iedere 20ste van de maand. Kijk even onder welke 

rubriek u die zou willen plaatsen: “aktiviteiten van de afgelopen maand”, of “toekomstige 

aktiviteiten”, of “thema’s” (verwijzing naar inhoudelijke artikelen).    

 

ORGANISATIE 

 

Professionalisering Netwerkorganisatie  

Vanwege de professionaliseringsslag die we maken  met onze netwerkorganisatie van 

partners luidt de ondertitel van de organisatie in het vervolg:  Voorhoede in de 

vernieuwende, natuurlijke land- en tuinbouw. We bieden daarmee en huis voor al die 

initiatieven, projecten en organisaties die op een nieuwe en meer bewuste manier omgaan 

met land- & tuinbouw en productie van levensmiddelen. Natuurlijk werken we daarbij aan  

gezonde bodems, natuurlijke kringlopen, vitale levensmiddelen, en gezond zijn, maar dat 

hoeft allemaal niet in de titel.   

 

Papieren nieuwsbrief  

De papieren nieuwsbrief kostte 2000,- euro per keer en veel vrijwillige inzet van partners; de 

redactiecommissie besloot daarom in juni jl. om hier voorlopig mee te stoppen. Als we 

projectfinanciering kunnen krijgen voor de nieuwsbrief of andere vormen van communicatie 

dan wil de redactiecommissie graag haar taken weer oppakken. Hierbij dank aan de leden 

van de redactie-cie voor het werk dat ze verzet hebben in het afgelopen jaar!  

 

Website 

De website www.aquariusalliance.nl  wordt sinds kort onderhouden door één van onze 

nieuwe partners, Klariet Bolle, te Alkmaar. Dat is heerlijk! Er is al het een en ander veranderd, 

alle vrienden en partners staan nu duidelijker vermeld en de zoekfunctie werkt prima. 

Binnenkort ontvangen jullie een mail of en hoe je jezelf en je bedrijf uitgebreider vermeld zou 

willen zien, zodat andere vrienden en partners je kunnen raadplegen.  We zullen vanaf nu 

wekelijks een update doen van informatie over onze activiteiten.    

 

Partners;  

De netwerkorganisatie bestaat inmiddels uit 37 partners, die actief zijn op verschillende 

werkvelden, een gedetailleerder overzicht komt daarvan binnenkort op de website, en is 

voor partners met log-in-code toegankelijk op de site qa4a.net  
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Werkvelden waarop wij deskundig zijn :  

Landjuwelen en Buurderijen, 

Gezonde bodems en beworteling, mest , compost en andere toevoegmiddelen, 

Bewuste en natuurlijke  melkveehouderij(pmov, natuurlijke kringlopen),  

Natuurlijke Tuinbouw, Permacultuur, 

Bewust omgaan met paarden,  

Aarde-boer-consument- 21, 

Electromagnetische en energetische methoden en technieken, 

Vernieuwende wetenschap in relatie tot land & tuinbouw, levensmiddelen en gezond zijn, 

Traditionele en ervarings-kennis over natuurlijke complexe landbouwsystemen  

Vitaliteit levens-middelen en gezond zijn  

Lerende organisatie 

Communicatie  

 

Veranderingen in het bestuur vd Stichting Aquarius Alliance  

Zoals het er nu uitziet zal miv september 2007 het bestuur van de Stichting bestaan uit drie 

personen, die op afstand en op hoofdlijnen de netwerkorganisatie aansturen:  Bertus 

Haverkort en Annemie Lepelaars,  de voorzitter nog onder voorbehoud.  De huidige formele 

bestuursleden Thijs Scholten(penningmeester)  en  Jelleke de Nooy (vz) treden af. Degenen 

die actief deelnamen in het bestuur , maar niet formeel, zullen voor een deelw orden 

uitgenodigd ni de neiwue adviesraad. De PMOV belangen zullen behartigd blijven worden 

door PMOV-vertegenwoordigers in de nieuw samen te stellen adviesraad, die het bestuur en 

de directeur inhoudelijk adviseert.  Jelleke zal in het vervolg als directeur van de 

netwerkorganisatie opereren. 

 

Netwerkorganisatie 

Het bewerkstelligen van de doelen van de stichting (het in de wereld zetten van 

vernieuwende, bewuste land en tuinbouw, natuurlijke levensmiddelen en gezond Zijn) 

gebeurt door de partners in de netwerkorganisatie, die met elkaar  of individueel, of met 

anderen samen, uiteenlopende  projecten realiseren.  De directeur zorgt voor de onderlinge 

afstemming, coördineert de kennisuitwisseling en –opbouw, de projecten coördinatie, de 

vertegenwoordiging naar buiten toe, en zorgt voor de administratie.  

 

Adviesraad  

Omdat het bestuur vooral op hoofdlijnen organisatorisch en strategisch  stuurt, is er een 

inhoudelijk sterke adviesraad nodig, die regelmatig adviseert aan bestuur en directeur, 

bestaande uit partners en huidige leden van de Raad van Advies. Verschillende mensen 

zullen daartoe in de maand augustus worden uitgenodigd. Deze adviesraad vervangt in 

zekere zin de kerngroep die van januari tot juni 2007 een sturingsmechanisme vormde.  

 

Comité van aanbeveling  

In de tot nu toe bestaande Raad van Advies zitten een aantal mensen,  die eigenlijk meer de 

rol vervullen van Comité van Aanbeveling zoals Herman Wijffels en Niels Röling.  Wij willen 

daarom dit  Comité van aanbeveling verder uitbreiden met nog een aantal personen van dit 

kaliber en vragen of zij in het maatschappelijk veld onze beweging willen profileren en 

ondersteunen.  

   

Buro manager 

Inmiddels dragen alle vrienden en partners en donateurs gezamenlijk zoveel bij per maand (€ 

800,-) dat  we daarvoor m.i.v. 1 augustus 2007 op contract-basis een zelfstandig buro-

manager kunnen inhuren. Dat is Arjan Roos, buro-B , http://buro-b.nl/hoofdpagina.html. Hij 

zorgt er onder meer voor dat alle mail beantwoord wordt, en een aantal praktische zaken 

goed geregeld zijn, zodat ik (jelleke) mijn tijd kan gebruiken voor  de fondsenwerving, de 

versterking van de netwerk-organisatie, de intervisie en werkafspraken met partners en de 

nodige contacten met andere netwerken en organisaties.   



AKTIVITEITEN IN DE AFGELOPEN MAANDEN  

7&8 juli  feestweekend bij Raspberry maxx, in Meijel(L).  

Een geslaagd weekend waar de Aquarius Alliance ook met een kraampje 

vertegenwoordigd was op deze bijzondere frambozen farm, die gebruik maakt van geluid 

tbv betere groei, met bijzonder lekkere en gezonde frambozenproduktenverkoop aan huis.  

http://www.raspberry-maxx.nl/index2.html 

29-30-31 juni. Feestelijke opening van Landjuweel de Hoeven te Dalfsen, ‘een plek met 

uitstraling! ‘. Thijs Scholten en  Annemie Lepelaars hebben hun melkvee-bedrijf omgetoverd in 

een zorgboerderij met naast melkvee ook tuinbouw (Rolf) en huisverkoop.  

http://www.landjuweeldehoeven.nl/   

Themadag 9 juni in Dronten; een zeer geslaagde dag, waarin we in kleinere groepjes met 

elkaar een aantal projecten afspraken. Ook maakten we ieder een schildering, die 

weergeeft hoe we de Aquarius Alliance zien:  een kleurrijk dynamisch geheel met veel 

schakeringen, kringlopen op verschillende schaalniveaus. Verslag komt z.s.m. op de website. 

Organisatie: Frens Schuring en Jelleke de Nooy  

31 mei. Afscheid Gerrit Schott bij AOC Friesland. Gerrit heeft aan veel leerlingen en boeren 

de diverse nieuwe inzichten geleerd over wat echt gezond is voor bodem, gras/diervoeding 

en dieren. Er waren dan ook meer dan 100 aanwezigen, waaronder vele PMOV-ers en 

Aquarius Alliance partners en virenden. Jelleke hield een toespraak. We hopen dat  Gerrit in 

zijn nog jonge pensioenjaren actief in de Aquarius Alliance blijft werken.  

28 mei. Naar een aards paradijs, leerdag op de boerderij. The Edge, school for leadership, 

organiseerde samen met Piet Bongers en Heleen van Haaften (beide partner) een heel 

geslaagde leerdag voor een intellectuele doelgroep die de relatie gezond zijn- voeding –

bewuste landbouw ter plekke leerden kennen. 

http://www.theedge.nu/general/home%20page 

 

TOEKOMSTIGE AKTIVITEITEN door en voor Aquarius Alliance partners en/of vrienden 

 Noteer alvast in je agenda!  

regionale studie- en/of vriendendagen.  In de regio’s zuid( NBr) , oost( overijssel) en Noord 

Holland zullen in het najaar regionale studiedagen  opgestart worden, die komen zsm in deze 

nieuwsbrief en op de website. 

 15 september, Dronten, 10- 15h.00  partnerdag alleen voor partners: kennismaken met 

elkaars (inhoudelijke) projecten:  wie doet wat en wat levert dat op aan inzichten?   

22 september vriendendag in “zuid” , LOKATIE VOLGT 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in wat de Aquarius Alliance  doet,  

6 oktober, Dronten, themadag 10- 15h.00  , voor vrienden en partners over natuurlijke land en 

tuinbouw: Permacultuur, Ayurvedische  en Anastasia landbouw.  

19 oktober: congres, “coherence in health” , Nijmegen  

Nieuwe inzichten in het ontstaan en behandelen van chronische aandoeningen. Informatie 

en inschrijven op: www.coherenceinhealth.nl . Voor vragen: 024-3550138 

Orgabisatie: José Hoogeveen( partner) en Hans Bakker 

10 november, Dronten, themadag, 10- 15h.00  voor vrienden en partners, over co-counseling: 

hoe kun je elkaar feed back geven en zo sterker worden in je persoonlijk leiderschap in wat je 

doet, ook binnen de organisatie. Een goede opstap voor intervisie groepen.     

8 december, 10- 15h.00  partner dag, Dronten, alleen voor partners. Strategie en 

werkplannen voor 2008  

 



CURSUSSEN en workshop-series 

 

1. "heel je woonplek" , te Varik, bij Geldermalsen  

cursus,  7 losse dagen van oktober 2007- april 2008. 

Veel moderne technieken Ii onze directe woon- en werkomgeving veroorzaken straling en 

stress. In deze cursus leren wij deze straling kennen en je ontdekt waar je eigen gevoeligheid 

ligt. Je maakt kennis met de vele mogelijkheden om je woning en werkplek weer prettig en 

energetisch kloppend te maken.  

Data: dinsdagen 9 oktober, 6 november en 11 december 2007, 8 januari, 5 februari, 4 maart 

en 1 april 2008. Dagelijks van 11.00 tot 18.30 uur, evt. diner aansluitend (dus geen fileleed)  
Plaats : het veerhuis te Varik ( www.veerhuisvarik.nl ) nabij Geldermalsen.  
Kosten: € 799,= inclusief 19 % BTW, incl. cursusmateriaal, koffie / thee en biologische lunch  
Door: Koen van Biesen (woonbioloog) en jaap Vermue (energetisch therapeut)  
Informatie : welkom@jaapvermue.nl of               0344 - 661302         
 
2. leadership through art.  te Zutphen, sept-nov 2007 

In deze werkplaats worden deelnemers uitgenodigd om zowel individueel als op 

organisatieniveau het eigen gedrag te onderzoeken en inzichten te ontwikkelen in de  

waarden die daaraan ten grondslag liggen. Kunstzinnige activiteiten en cocounselen 

wekken bewustzijn voor hun kwaliteiten en het creatieve proces van persoonlijk leiderschap. 

De aangeboden oefeningen bieden handvatten voor het omgaan met de veranderingen 

van deze tijd en met de uitdagingen die het samenwerken van ieder van ons vraagt. Onze 

aanpak biedt mogelijkheden om te werken aan een werkelijk sociale vernieuwing. Zie 

www.leadershipthroughart.nl  

 

3. intuitieve ontwikkeling voor beginners/ gevorderden, Wageningen,  

Voor beginners: ‘thuisvoelen met intuitie’, waarin je meer inzicht krijgt in je belangrijkste 

energiecentra, hoe die te activeren, af sluiten en schoonmaken; je energie laten stromen en 

beter bij ejzelf blijven. Op donderdagavonden sept-eind november 

Voor gevorderden, mensen die al eerder een basis training energiewerk, energetisch 

management  of ecotherapie gedaan hebben; leer jezelf en anderen te helen:   Op 

woensdag avonden, sept tot januari . 

Door: Marianen van der Schilden, ITAKA,  met assistentie van Paul Voulon ( gevorderden) en 

Piet Bongers( beginners). Kosten € 310,- info en aanmelden: welkom@itaka.nl of 0317-421319 

   

 

4. Serie workshops Eten van de Noord-Hollandse boer.  

Voor stedelingen uit Noord-Holland: Zeven zaterdagen 10-15u van sept '07-maart '08 op 

boerenbedrijven. Samen kijken, leren, discussiëren over thema's rond vormen van landbouw, 

voeding, bodem, energie, en hoe kunnen we zelf als stedelingen een bijdrage leveren om 

het platteland rond de stad natuurlijker en vitaler te maken. I.s.m. Anne Stijkel en Vereniging 

Boerenstadswens; mede mogelijk gemaakt door CLM en de provincie Noord-Holland. Info bij 

Annet van Hoorn(partner), annet@ahorn.nl tel 06-25302315. 

  

 

 
 
 


