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Themadag 27 november 

 
Afgelopen 27 november werd de NVLV-themadag in Dalfsen gehouden. Het was een inspirerende 
dag, met interessante presentaties en uitwisseling van ideeën. Ook werden er concrete stappen 
gezet om te komen tot meer en verbeterde activiteiten binnen de vereniging. Een volledig verslag 
van de dag wordt volgende week nog naar alle leden opgestuurd.   
 
 

 
 
Nieuwsbrief Gezonde Gronden 

 
Het project Gezonde Gronden, van o.a. partners Bessie Schadee, Heleen van Haaften en Menno 
Swaak, loopt erg goed. Gezonde Gronden stuurt regelmatig een eigen nieuwsbrief de wereld in, 
met daarin een agenda met de activiteiten van Gezonde Gronden en haar partners. Deze 
agenda is ook terug te vinden op http://www.gezondegronden.nl/agenda.htm. Wil je de 
nieuwsbrief automatisch ontvangen, stuur dan even een e-mailtje naar info@gezondegronden.nl.  
 
 

 
  
10 december 2008: Eerste Pergola Conferentie 

 
In de Pergola-associatie (een vorm van CSA, Community Supported Agriculture, oftewel door 
burgers ondersteunde land en tuinbouw, red.) werken boer en consument succesvol samen. Het 
geheim van dat succes staat centraal op de Eerste Pergola Conferentie. Pergolaboerin Tineke 
Bakker organiseert deze samen met Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij op woensdag 
10 december 2008 op de Warmonderhof in Dronten. Tijdens de conferentie gaan 
landbouworganisaties en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek over de toekomst van 
het platteland en de rol van de Pergola-associatie hierin.  
 
Tineke Bakker presenteert ervaringen met het Pergola-systeem en toekomstmogelijkheden. Ook 
andere boeren die het Pergolaconcept in hun bedrijf toepassen, vertellen over hun ervaringen. 
Jan Douwe van der Ploeg (Wageningen Universiteit) geeft zijn visie op de landbouwtoekomst. In 
workshops spreken deelnemers over de ingrediënten voor de Pergola-associatie en hoe boeren 
het concept in hun bedrijf kunnen toepassen. De dag eindigt met een heerlijke biologische 
maaltijd en een blik naar de toekomst: de rol van Pergola op het platteland. 
 
Heeft u interesse voor deze Eerste Pergola Conferentie? U kunt een mail sturen aan a.g.beijer-
moorman@knhm.nl voor een uitnodiging en programma. 
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Activiteiten Itaka Wageningen 

 
Woensdag 10 december: Intuïtieve Avond met de film ‘The Secret’.  
Op deze avond besteden we aandacht aan de creatie die jij wenst in je eigen leven. In die 
context bekijken en bespreken we de film ‘The Secret’. 
Vanaf 19.30 uur, kosten € 15,- incl. consumpties. 
 
Woensdag 17 december: Shamballa healing-avond 
Deze avond wordt gegeven door Francis van Dusseldorp, Shamballa MDH Teacher (www.mojud.nl, 
0317-416605). We werken op deze avond, als groep, met de fijne energie en helende methodieken 
van Shamballa. We doen meditaties die een bevrijdende werking hebben op lichaam, ziel en 
geest. Francis channelt informatie en we ontvangen healings, clearings en activaties. Nieuwe 
aspecten binnen je eigen bewustzijn worden geactiveerd en gevoed in overeenstemming met je ’I 
Am Presence’, oftewel met dat wat jij nodig hebt en kunt gebruiken.  
Van 19.30 tot 22 uur, kosten € 25,-. 
 
Zondag 31 januari: Lezing over graancirkels, hét mysterie van deze tijd! 
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. Haar verhalen en beelden zorgen voor een 
onvergetelijke avond! 
Van 19.30 tot 22.00 uur, entree € 22,50. Reserveer nu vast! 
 
Info en aanmelden: Marianne van der Schilden, 0317-421319 of 06-42982383, welkom@itaka.nl, 
www.itaka.nl. 
 
 

 
 
‘Farming Secrets’ 

 
Een interessante weblog over de "geheimen" van de biologische landbouw is het weblog 
http://farmingsecretsblog.com/ van Maarten Stapper, van "down under" (Australië), dus wel in het 
Engels. Veel interessant beeldmateriaal. 
 
 
 


