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Beste mensen, 
Gaarne vragen we weer jullie aandacht voor een aantal nieuwsberichten in ultra-kort bestek. Voor meer 

informatie zij verwezen naar onze website. Ctrl-klik daarvoor op de plaatjes of aangegeven links. 

1. Van de bestuurstafel: overlijden Paul Blokker, interne bestuurswisseling en vacature voorzitterschap 

Geheel onverwacht kwam het bericht dat ons mede-lid Paul Blokker op 27 maart jl. 

afscheid van het leven heeft moeten nemen. Onze gedachten zijn bij zijn jonge gezin 

dat zo’n enorme slag moest incasseren. Zijn naam zal in onze vereniging blijven 

voortleven en verbonden blijven met zijn enorme inzet voor eerlijkheid in de 

landbouw, in alle opzichten. Aan het begin van de ALV van 17 april hebben wij even 

stilgestaan bij zijn voortijdig overlijden. Op 4 april is het bestuur bijeen geweest voor 

een bezinningsdag in Winterswijk. Enkele punten: Als voorzitter wil Bessie Schadee 

met het oog op haar gezondheid terugtreden, maar zij blijft als vice-voorzitter graag naar vermogen 

bijdragen aan de bestuurlijke activiteiten. Dirk Hart neemt de secretariële taken over van Katrien van ’t 

Hooft. Het bestuur roept geïnteresseerden op die willen bijdragen aan de regionale organisatie van één 

der ‘old-school’-Landjuwelen volgens het Quadrupool-concept. Op de ALV van 17 april gaf Joost Visser 

een onderhoudende lezing over de geschiedenis van het kunstmestgebruik in Nederland. Een weergave 

van zijn presentatie komt eraan. Ook het concept-verslag van de ALV zal u binnenkort bereiken. 

 

2. U kunt zich nog opgeven voor Michael Roads’ 1-daagse reis door Nederlandse landbouw en veeteelt  

 Op 28 april vanaf 10.00 uur zal Michael Roads op de Mennorode in Elspeet een boeiend, 1-daags seminar 

verzorgen. De kosten bedragen €95 inclusief lunch/koffie/thee; Het seminar eindigt om 16.00 uur. 

 

3. Programma Itaka vanaf 18 april. Adres: Utrechtseweg 131 naast het politiebureau in Renkum. 

18 april (begonnen) ‘Intuitieve ontwikkeling voor beginners’, 4 dgn  
8 mei  ‘Levenskracht en vitaliteit’ Een avond met Piet en Marja 
10 mei Werken met Tarotkaarten, met Jacqueline Duijvestein  
15 mei Helingavond  voor Fukushima. Ook op 3 juli. 
 

4. Vanaf 30 mei 9-daagse cursus Kwantum Landbouw in Wageningen o.l.v. Henk Kieft i.s.m. GaiaSira  

 De cursus is bedoeld voor mensen die interesse hebben in het verkennen van 
de inmiddels bestaande praktijk, de mogelijkheden en de maatschappelijke 
relevantie van 2 vernieuwende landbouwtechnieken. Alle onderdelen worden 
verzorgd door Henk Kieft in samenwerking met een boer(in) die de besproken 
technieken in de eigen bedrijfsvoering toepast. Aanmelden op info@gaiasira.nl  

 
5. Ander nieuws 

a. Schokkend relaas over de vernietiging van lokale zaadrassen door Colombiaans gouvernement 

b. Moedermelk stijgt met stip als overbrenger van bestrijdingsmiddel glyfosaat 

c. Eerste Nieuwe Wereldlezing met Jan Rotmans gaat helaas niet door 
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