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Een nieuwe lente een nieuw geluid… nou eigenlijk… geluiden! Onder de grond in de bodem is er al van alles in 
beweging en de eerste nieuwe kopjes komen al boven het maaiveld uit: de layout van het bulletin is al verbeterd, 
Janne de Kraker neemt het schrijven van het bulletin over; we hebben een beter logo voor beroepsleden en 
briefpapier; in maart zal na 2 webwerkdagen-door-leden de website beter gevuld zijn, ook zal dan de brochure 
fondsenwerving (met steun van KNHM) uitkomen; ook zullen we een persbericht uitsturen dat we per 3 april een 
jaar bestaan.  
Dat gaan we vieren op 18 april met een symposium landbouw, voeding en gezondheid dat aansluit op de 
masterclass van Michael Ponnan (echt eten), waarna we de algemene ledenvergadering houden. Er zijn inmiddels 
een paar grote deelnetwerken /partnernetwerken in ontwikkeling, het Gilde melkveehouders het platform voeding 
en gezondheid, het platform ‘leven met de aarde’. En er staat nog veel opstapel, zie de agenda en andere 
nieuwsen. Veel leesplezier!  
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Over vitale bodems –landbouw- voeding en gezond zijn 

Een zeer heldere uiteenzetting over de crisis waarin we wereldwijd ons bevinden 
http://www.storyofstuff.com/international 
 

Radio uitzending door jelleke over nvlv, zie link!  

Jelleke is geinterviewd door Peter van Kan, EM radio. Je kan het binnenkort beluisteren op de website bij Welkom 
www.netwerkvlv.nl  

 

Overleg platform zelfbeschikking voeding en gezondheid met delegatie NVLV over samenwerking.  
Zie website. 
www.netwerkvlv.nl  
 

Beste vrienden en geïnteresseerden van Anastasiadorp, 
Op de site is een nieuw geplaatst verslag te lezen van de workshops van Novikov geschreven door Ruksana. 
Zie op de voorpagina bij het laatste nieuws of klik op onderstaande link 
http://anastasiadorp.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=235:de-workshops-van-
novikov&catid=1:laatste-nieuws&Itemid=160 
 

Burgerinitiatieven nu ook digitaal te tekenen 

De Tweede Kamer heeft besloten om het instrument Burgerinitiatief te handhaven. 
Het is nu ook mogelijk om ze digitaal te tekenen. Deze Burgerinitiatieven lopen al sinds maart 2006, hopelijk 
halen we het benodigde aantal van 40.000 handtekeningen nu sneller. 
Zie www.chemtrails.petities.nl en www.vrijeenergie.petities.nl 
 

Petitie voor een Referendum voor Natuurgeneeswijzen 

De campagne wil vrije toegang garanderen tot natuurgeneeswijzen die wetenschappelijk zijn onderzocht voor alle 
inwoners van de Europese Unie, door middel van het houden van een ‘Referendum voor Natuurgeneeswijzen’ is 
alle 27 Europese lidstaten. Om dit te realiseren willen we één miljoen handtekeningen verzamelen in een petitie 
waarin wordt geëist dat de Europese Unie onmiddellijk een dergelijk referendum houdt. 
http://www.eu-referendum.org/nederlands/petitions/natural_remedies_info.html 



Agenda 

28 februari 

7 maart        

13 maart 

18 april       

 

23 mei     

 

27 mei   

NetwerkVLV webwerkdag in wageningen, bevrijdingstraat 28a.  
Roel en Eduard van wijk biofotonen en voeding 10 uur in wageningen www.allianth.nl 
Introductiecursus ”Heel je woonplek” in Dalfsen. Meer info: welkom@jaapvermue.nl  
Symposium landbouw en voedsel, gehele dag, aansluitend algemene ledenvergadering, locatie 
volgt.   
Vrienden dag zuid. We gaan met NVLV-Zuid naar Theo de Cock in Ranst in België zie agenda op 
www.nvlv.nl  
Lezing door Peter Tonen, van 20.00-22.15 uur, industrieweg 46 B in Wageningen, Entree 15,- euro 

Nieuws van de deelnetwerken, leden & partners 

 
Verslag thema-avond regio Oost 

Afgelopen woensdag 28 januari was de eerste thema-avond vanuit het netwerk voor de regio Oost. Er waren veel 
mensen uitgenodigd; ondanks de griepepidemie waren er 14 mensen. Roelf Havinga hield een levendige inleiding 
met behoorlijk veel vakjargon, over de noodzaak van een goede bodem voor ons voedsel. Maar mede door de 
inbreng van alle aanwezigen werd het een interessante avond. Al met al geen slechte start voor deze regionale 
avonden. De 2e thema avond van NVLV- oost is ook al geweest op 25 februari. Philip Gortemaker sprak over vitale voeding. 
Voor info of aanmelding voor volgende keren. info@landjuweeldehoeven.nl 
Annemie Lepelaars en Thijs Scholten 
 
Naar een regionale markt? Naar mijn idee is het hoogste tijd dat agrariërs ophouden in bulk te produceren. De 
toekomst voor de land- en tuinbouw ligt niet in grootschalige bedrijven met een bedrijfsvoering gebaseerd op het 
gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, maar in familiebedrijven gericht op productie 
voor regionale markt. Op die manier krijgen de producenten een een betere prijs voor hun product en is het voor 
de burger mogelijk zich te identificeren met de producent. Daarnaast blijven cultuurlandschappen kleinschalig(er) 
en geschikt als biotoop voor vogels en klein wild. Schaalvergroting, wereldmarktprijzen hebben tot op heden geen 
locale of mondiale welvaart gebracht. Roelf Havinga  
 

ACRES USA Als je maandelijks wil worden geïnformeerd lees het blad AcresUSA Journal. Kost 26 dollar per jaar 
en bevat een schat aan informatie over ecologische landbouw (www.acresusa.com) zie ook de sectie toolbox op 
de website met o.a. werking van zeezout, water, compost, veevoeding etc. 
 

Communicatie; een groepje actieve leden brainstormde op 6 februari eenmalig heel intens over hoe we onze 
interne communicatie kunnen verbeteren, vóórdat we naar buiten treden met persberichten etc. Er rollen twee 
mooie oplossingen uit: 
1. het verenigingsbestuur zou meer een vertegenwoordiging /afspiegeling  moeten zijn van de 

deelnetwerken/grote projecten in het NetwerkVLV. Dus een breder bestuur; dit staat op de agenda van de 
eerst volgende bestuursvergadering. 

2. we houden twee webwerkdagen op 21 en 28 februari om te zorgen dat onze website representatief is voor 
wat we doen en alle links met partner-websites, aanverwante  netwerken en organisaties er op komen; heb je 
zelf tekst die je erop wilt? Mail aan info@netwerkvlv.nl  

 

Anastasia bijeenkomst  

Op 18 februari was het ineens stampvol met 20 mensen die uit het hele land (Volendam zelfs) naar Wageningen 
kwamen om o.l.v. Malika Cieremans de boeken en inzichten van Anastasia te bespreken. Belangrijkste: we gaan 
meer in balans met natuur leven en werken, iedereen aan een volkstuin; waar je zaden weekt in je eigen 
speeksel waardoor ze jouw ‘informatie’ meenemen zodat hun vruchten/ jouw voedsel helend is voor jou en je 
gezin. Wegens succes vervolg bijeenkomst op zaterdag 28 maart 10- 14h.00 in de Allianth in Wageningen. 
Aanmelden bij welkom@allianth.nl  zie ook  http://home.hetnet.nl/~binnenstebuitenpost/index_main.htm 
http://kruidje.web-log.nl/kruidje/2007/05/zingende_ceder_.html   
 

Nieuwe leden 

 

Henk Kieft & Frank Verhoeven - ETC Adviesgroep Nederland 

ETC Adviesgroep Nederland werkt in de landbouw en de plattelandsvernieuwing. Onze partners zijn vooral 
overheden met lef en vernieuwende boeren. ETC coordineert het nationale Netwerk Platteland en stimuleert 
vandaaruit o.a. Praktijkkringen met wethouders van innovatieve gemeenten en een Community of Practice Stad-
Land. Voor de provincie Drenthe beheert ETC het 4-jarig kringlooplandbouw project “DuurzaamBoerBlijven”. 
Dezelfde denk- en werkwijze begint ook elders wortel te schieten. In Zuid Holland draait al een klein project. In 
Gelderland en Utrecht en Groningen zijn projectvoorstellen in de maak. We zetten ons in voor een 
gemeenschappelijk netwerk dat alle ervaringen van deze boeren en projecten bundelt 
www.etc-adviesgroepnederland.org  



 

Klaas Feuth - natuurlijke evenwichtige relatie tussen parasiet en gastheer  

Ik ben al enige tijd druk bezig met de import en verkoop, en natuurlijk informatie verschaffing rondom het in een 
natuurlijk evenwicht krijgen van parasieten bij dieren. Hiervoor is een kruidenpreparaat ontwikkeld, Verm-X. 
Op de website verkoop ik niet alleen het product, maar tevens geef ik informatie over aspecten welke belangrijk 
zijn voor een natuurlijk evenwicht. 
Ik ben ook nog steeds opzoek naar meer verkoop adressen dus als er iemand geïnteresseerd is… 

www.Verm-X.nl 
 

Drees Peter van den Bosch & Willem Treep – Willem&Drees 

Wij willen een landelijk netwerk van boeren opzetten waarmee we grotere organisaties met meerdere vestigingen 
regionale producten kunnen aanbieden. Het gaat hierbij om producten rechtstreeks van de boer, waarbij 
vakmanschap & passie, verantwoord natuurbeheer en een eerlijke prijs de kernwoorden zijn. Wij zijn daarbij niet 
op zoek naar 'het neusje van de zalm' producten uit een bepaalde streek maar gangbare producten met een 
bovengemiddelde kwaliteit en versheid die het mooie Nederlandse land te bieden hebben. Wij willen het voor een 
grote groep consumenten die bewuster willen leven zonder grote concessies te doen aan hun huidige 
welvaartniveau, makkelijker maken om een verantwoorde keuze te maken uit eigen regio. 
 

 

Stef Freriks – Freriks Energetisch-Management & wichelroede. 

Energie is een onzichtbaar veld met grote invloed op ons dagelijkse leven. Onbewust wordt energie opgevangen 
en uitgezonden. Mensen en alle andere levende wezens bevinden zich in een energieveld, dat hen doordringt en 
omgeeft. Door dit vermogen ook bewust in te zetten kunt u met een scherpe focus , nog veel efficiënter bereiken 
wat u wilt creëren.  
Opleiding Energetisch Management, Traning GROEI, Traning Intuïtieve ontwikkeling, Cursus Wichelroede, Cursus 
Spirituele numerologie, Meting bij particulieren en bedrijven, Advies, Energetische bedrijfsbegeleiding. 
www.wichelroede.nl www.energetisch-managment.nl  
 

Cock van den Heuvel – Zeven-levens  

Eenmansbedrijf. Begonnen met neutraliseren van aardstraling, vitaliseren van water. Gaandeweg uitgebreid naar 
energetiseren van zaden. Het toevoegen van helende energie, afgestemd op de energie van de persoon of het 
dier, aan kristallen, waardoor mensen zichzelf of hun dieren kunnen behandelen waardoor weer harmonie 
ontstaat in hun energie-huishouding. En toenemende verdieping in energetische landbouw. 
www.zeven-levens.nl  

 
Het Netwerk vitale Landbouw en Voeding  

Voorhoedebeweging van  (praktijk-) deskundigen;  die vanuit persoonlijk leiderschap en passie werken aan kennis, inzicht en bewustwording; 
over gezonde voedselproductie door herstel van ecologische kringlopen op alle schaalniveaus: bodem-plant, bedrijfskringlopen, ecoregio’s.  
Mondiaal dragen we bij aan reductie van de ecological foorprint en balans in de koolstof-huishouding. Het gaat om  de cruciale samenhang van 
voeding en gezondheid met vruchtbare bodems, vitaal water, natuurlijke  werkwijzen in land en tuinbouw.  Met als uiteindelijk doel: vitale 
voeding, echt eten,  “natuurlijk duurzaam” beheer van de aarde, schoon grondwater, CO2buffer, regionale economie en een herkenbaar 
cultuurlandschap.  

Het netwerk is georganiseerd als vereniging van individuele ondernemers en organisaties die samen werken, kennis delen en ontwikkelen in 
thema- of regio-gerichte deelnetwerken en projecten 

 

Deze nieuwsbrief ontvangen? Meedoen? 

wij zijn heel blij met iedereen die deze bemoedigende beweging wil ondersteunen als vriend of donateur-lid met (minimaal) 3 euro per maand 
aan 110078144 tbv stichting Aquarius Alliance, wageningen, ovv NVLV-lid. Geeft u uw naam en adres ook even door aan info@netwerkvlv.nl, 
dan kunnen wij u ook 2x maandelijks dit nieuwsbulletin toezenden. Wil je meedoen als partner/ beroepslid? Neem dan even contact op!         

Colofon 
Secretariaat: Bevrijdingstraat 28a 6703AA Wageningen E-mail:  info@netwerkvlv.nl    Website:  www.netwerkvlv.nl  

 


