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1. Van de bestuurstafel: Het jaar 2016 lijkt het jaar te worden van heel veel opruimen en uit de weg ruimen. 

Daar gaat veel tijd in zitten. Zozeer zelfs dat de normale activiteiten er een beetje bij inschieten.  Aan een 
2e nieuwsbrief waren we bijvoorbeeld nog niet toegekomen. Het bestuur was al heel erg uitgedund en 
heeft nu behoudens ondergetekende ook te kennen gegeven dat het afscheid in zicht is. Met andere 
woorden: de noodzaak tot ‘nieuw bloed’  is nog nijpender geworden en ik herhaal mijn verzoek aan 
aspirant-bestuursleden: ‘Kom naar voren’! Ten slotte: met betrekking tot terugbetaling van (een gedeelte 
van) de bedragen die door het NVLV in 2013/14 waren geïnvesteerd in vertaling en uitgave van het boek 
van Rusch is voormalig penningmeester Wigle Vriesinga volledig in gebreke gebleven, evenals Peter 
Vanhoof. Het onderzoek dat ondergetekende uitvoert naar de uitstaande schulden is nog niet afgerond. 

 
2. St Maartensvlotbrug 17 okt: een informatiedag  over vernieuwende teeltechnieken in de bollenteelt 

Op maandag 17 oktober organiseren de ecologische telende bloembollenkwekers van de Coöperatie NLG 
Holland een informatiedag  over vernieuwende teeltechnieken. Presentaties komen van prof. Em. Dr. Don 
Huber, Amerikaans expert plantenziekten en Prof. Dr. Michel Haring, hoogleraar plantenfysiologie aan de 
UvAmsterdam. De telers willen u laten delen in hun ervaringen met ecologisch telen, waarbij zij het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen met 50-85% en diesel met 5-15% hebben teruggedrongen. Lees meer. 
 
3. Zeewolde 18 okt: informatiemiddag met prof Monika Krüger en dr. Arthur Dunham, top-dierenartsen. 

In de gangbare veehouderij is sprake van een jaarlijks afnemende bodemvruchtbaarheid en diergezondheid  
en toenemende onkruiddruk. Dat komt door diervoeders en bepaalde voeradditieven. Ook in de biologische 
en BD-melkveehouderij zijn dit lastige fenomenen. Hier ligt de oorzaak in een onvoldoende bewustzijn van 
het belang van mineralen en sporenelementen voor gewasontwikkeling, diervitaliteit en productie.  Gezien 
de grote deskundigheid van de sprekers van harte aanbevolen. Lees meer. 
 
4. Zwolle 14 november: Symposium Provincie Overijssel en het Platform Natuurlijke Veehouderij.  

De veehouderij in Nederland is op zoek naar nieuwe wegen. Dit 
symposium wil bijdragen aan de benodigde omslag naar Natuurlijke 
Veehouderij (met focus op het stimuleren van de natuurlijke weerstand), 
te beginnen met de melkveehouderij. Doel van deze dag is: inspireren tot 
kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van meer natuurlijke 
veehouderij. Dagvoorzitter: prof. Johanna Fink-Gremmels, veterinair 
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Aanmelden via dit formulier 

 
5. Nieuwe cursus kwantumlandbouw (jaar 3) van Gaia Sira start vanaf 18 novenber 2016 met Henk Kieft 

Na het succesvolle tweede jaar kwantum landbouw, organiseert Gaia Sira 
met cursusleider Henk Kieft deze cursus nu voor het 3e jaar met een 
introductiedag op vrijdag 18 november 2016 en daarna steeds op locatie. 
Na 2 cursusjaren hebben we een scala aan vernieuwingen in ons netwerk, 

die minimaal 7 van de 10 keren in de praktijk van een boer zullen worden gedemonstreerd. Het gaat om 
elektromagnetische technieken en mindfulness methoden, waarmee er wordt gewerkt aan het herstellen 
van balans van (een aspect van) een landbouwbedrijf. Lees meer over cursus en aanmelding. 
 
6. Themadag Biofotonen in de landbouw: een studiedag over het onderzoek naar vitaliteitsmetingen.  

Roel van Wijk is leidend onderzoeker op het gebied van biofotonen en 
vitaliteit. Hij en 3 van zijn medewerkers geven elk een presentatie. Zij 
belichten allen de stand van zaken van het hedendaagse biofotonen-
onderzoek, vanuit verschillende invalshoeken maar gericht op bodem en 
landbouw. In de Schaapskooi te Lunteren begint de themadag om 9.30 
uur, met inloop en koffie + koek. De 1e presentatie gaat van start om 
10.00 uur. Aanmelden kan middels een bankbetaling aan het NVLV. 
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