Aquarius Alliance

Nieuwsbrief Maart 2008

Netwerkorganisatie voor bewuste land-

& tuinbouw, vitale levensmiddelen en gezond Zijn

Aan alle vrienden, bestuur en raad van advies-leden van de Stichting Aquarius Alliance,
Aan alle partners in de netwerkorganisatie Aquarius Alliance,

NIEUWS van de afgelopen maand februari



Brief aan de ministers Verburg (LNV) en Cramer (VROM)

In vervolg op het bezoek aan de tweede kamer commissie voor LNV op 23 januari, hebben
verschillende partners van het Aquarius Alliance netwerk samen met het VBBM bestuur een brief
geschreven aan de ministers voor Landbouw èn Milieu, op 18 februari jl. Dit mede als positieve
reactie op de nota duurzame veehouderij - wij gaan ervoor! Ons pleidooi is om ruimte (tijd en geld)
te creëren, om onder begeleiding en goed gemonitord om te schakelen naar natuurlijke
kringlooplandbouw, zoals je nu ook kunt omschakelen naar biologische landbouw. Voor boeren
die dat willen, in de vorm van een praktijk-onderzoektraject met vrijstelling voor een aantal nodige
maatregelen. De begeleiding wordt uiteraard geboden door de partners en de voorhoedeboeren in ons eigen netwerk. We benadrukten dat in het VN - jaar van de aarde het de hoogste
tijd is om aandacht te besteden aan het weer levend maken van de bodem! Met een aantal
grote voordelen voor de gezondheid van mens, dier en milieu / water.
Zodra er vervolgstappen zijn houden we jullie op de hoogte. Brief en bijlagen(!) zijn te lezen op
www.aquariusalliance.nl, onder ‘de Alliance aan het werk’  Beleidsadvies)



Aquarius Alliance PRIKBORD gelanceerd

Ellen Winkel heeft het Aquarius Alliance PRIKBORD opgestart, waarin partners en vrienden elkaar
kunnen steunen en vinden met vraag en aanbod. Het eerste prikbord is begin deze maand
rondgestuurd aan alle partners en vrienden. Het prikbord zal aan het begin van iedere maand
worden rondgestuurd. Berichten voor het komende prikbord kan je sturen vóór 31 maart naar
ellen@schrijfwinkel.nl.



Verslag van de PMOV studiedag op 5 maart 2008

Op 5 maart werd er weer eens sinds lange tijd een aloude PMOV studiedag georganiseerd. Het
was een bijzonder geslaagde dag! Het weerzien van alle (oud) PMOV-ers was haast feestelijk! Het
thema ’vroeger was alles beter’ veranderde door de vele interessante bijdragen gaande de dag
naar ‘in de toekomst wordt alles beter’. In dat licht hopen en wensen we Henk Kieft toe dat hij ook
beter wordt! Bert Vollering vertelde dat Henk ernstig ziek is en momenteel bestralingen krijgt in
Duitsland. Zijn e-mailadres tbv support is: henk.kieft@casema.nl.
Hieronder volgt een kort impressie van de bijdragen op die dag; het gehele verslag is te vinden op
www.aquariusalliance.nl, op de welkomstpagina, in de kolom rechts bij ‘verslagen’.
- Frank Verhoeven deed de aftrap, over twee onderwerpen waar hij mee bezig is.
Een pleidooi voor de bedrijfsmilieubalans en streekproducten in de supermarkt middels de
‘boerenbox’. Voor meer info: zie www.boerenverstand.nl en www.boerenbox.nl.
- André Mulder vertelt enthousiast over zijn goed bedrijfsresultaten sinds hij helemaal is overgestapt
op de ‘pure graze’ systematiek. Meer weten? Kijk op www.puregraze.com.
Er komt een Symposium over rauwe melk in het najaar, georganiseerd door André Mulder en Roelf
Havinga.

Nieuwsbrief Aquarius Alliance maart 2008
Pagina 1

- Bert Vollering vertelt over de encyclopedie van de energetische landbouw, van het Netwerk
Energetische Landbouw.
- Leen de Vink vertelt over ‘het kastje’ dat nu door 60 veehouders gebruikt wordt; de
gezondheidsdienst wil het nu toch wel gaan onderzoeken.
- Wil Braakman is net terug uit Nepal. Vraag: wie heeft er in regio Wageningen tijdelijk onderdak
voor een Nepalese student bodemkunde die stage komt lopen hier in Nederland, voor een aantal
maanden?
- Piet Bongers breekt een lans voor de ontwikkelingen in het Aquarius Alliance-netwerk; Het is nu
meer een huis met een dak, waar al een paar stormen overheen zijn geweest, dus stevig. Met
kamers waar iedereen (die met PMOV-achtige dingen bezig is) een plek kan vinden. Zie ook
www.aquariusalliance.nl, bij workshops, themadag 3 april.
- Bram Bos (onderzoeker bij WUR / Animal Science Group) vertelt wat hij vindt van de Nota
Duurzame Veehouderij van minister Gerda Verburg. Hij vindt dat ze alle steun verdient.
Afspraken:
- de verschillende partijen die bezig zijn met ‘omschakelen’ naar kringlooplandbouw (VBBM, Frank
Verhoeven / Hans Dirksen, partners Aquarius Alliance in brief aan minister) spreken met elkaar af
binnenkort af te stemmen over een gemeenschappelijke aanpak.
- Oud PMOV-voorzitter Harm Janssen spreekt af dat we met een aantal mensen - die bezig zijn met
de omslag naar kringlooplandbouw – contact zullen zoeken met Bram Bos, om te kijken hoe de
Animal Science Group, vanuit het vertrouwen dat de minister in WUR heeft, onze aanpak kan
ondersteunen.

PLANNEN voor de komende maand - wat staat er op stapel?

 De Aquarius Alliance, oftewel het levende netwerk dat onder de Stichting Aquarius Alliance
gegroeid is, zal op 3 april een professionele vereniging worden (zoals bijvoorbeeld ook het SVN, het
Social Venture Network, of de Steenkolenhandelsvereniging); een ‘huis’ voor verschillende
deelnetwerken, organisaties en activiteiten die in de voorhoede bezig zijn met levende bodems,
vitale land & tuinbouw nieuwe stijl, gezonde levens-middelen, regionale economie en de
samenhangen daarin; met een-de-lading-dekkende naam.
Wil je van deze vereniging lid worden - als je dat nog niet bent - of je oriënteren op wat voor club
we dan zijn? Kom dan naar de themadag over landbouw en levensmiddelen op 3 april in Dalfsen
(Landjuweel de Hoeven), met ‘s morgens interessante thema’s en ‘s middags dus de oprichting en
de koers van de nieuwe vereniging en de deelnetwerken. Het volledige programma van deze
themadag is te zien op www.aquariusalliance.nl, onder ‘agenda’  workshops & conferenties (of
op de voorpagina onder ‘actueel’). Graag van te voren even aanmelden bij
info@aquariusalliance.nl.
Tegelijkertijd zal binnen de vereniging (het netwerk) het Gilde voor kringloop-melkveehouderij
worden opgericht, voortbouwend op de PMOV–studiedagen, de ‘bedreven bedrijven’ en de
VBBM-getuigschrift aanpak.

 In de maand april zal in elke regio een avond worden georganiseerd waarin de lokale partners
aldaar bijeenkomen om samen met Jelleke te bespreken (o.a.):
- wat zij met elkaar in de regio willen doen,
- welk verhaal je aan anderen, die partner-lid willen worden, kunt vertellen; onder welke
voorwaarden zij lid mogen worden en wat ze ervoor terugkrijgen. Let wel, je hebt er zelf een
belangrijke stem in, want je wilt de andere partners kunnen vertrouwen in het samen kennis
ontwikkelen en in de wereld zetten van deze land & tuinbouw nieuw stijl.
- hoe je het intra-net www.qa4a.net kunt gebruiken tbv je eigen doelen.
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AGENDA - activiteiten door en voor Aquarius Alliance partners en vrienden
•

Slotdag Leergang Noord-Holland

Op zaterdag 15 maart is alweer de laatste workshop van de Leergang Noord-Holland: van 10-15u
op boerderij De Boterbloem van Trijntje Hoogendam, Lutkemeerweg 262, 1067 TH Amsterdam.
De 15 deelnemers en organisatoren Anne Stijkel en Annet van Hoorn zullen hier presenteren wat er
de afgelopen winter is voorgevallen en te gebeuren staat: Plannen voor een stadsboerderij.
Burgers die bij een groeiend aantal boeren zonnepanelen kopen in ruil voor boerderijproducten.
Een multiculturele moestuin onder leiding van een boer. Samenwerking met o.a. Goede Waar &
Co, gemeente Amsterdam, agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken en vele anderen.
De slotdag is open voor een beperkt aantal gasten, waaronder partners en vrienden van de
Aquarius Alliance. Toegang 10 euro, incl lunch en boerderijrondleiding. Meld u aan bij Annet van
Hoorn, annet@ahorn.nl, tel. 06-25302315.
•

Bijscholingsdag ziekte van Lyme

De Stichting Nieuwetijdse Geneeswijzen (www.nieuwetijdsgeneeswijzen.nl) organiseert op
donderdag 3 april een zeer interessante bijscholing over de ziekte van Lyme. Deze dag ziet er als
volgt uit:
9.00 uur - 9.15 uur
: ontvangst met koffie en thee
9.15 uur - 10.30 uur : aard, oorsprong en voorkomen van de ziekte van Lyme, door Desiree L.
Rover; Medisch research journaliste
10.30 uur - 10.50 uur : koffiepauze
10.50 uur -12.00 uur : vervolg Desiree L. Rover
12.00 uur -13.15 uur : Lunchpauze
13.15 uur -15.15 uur : diagnose en therapie door Fred Laan, therapeut
15.15 uur -15.30 uur : theepauze
15.30 uur - 17.00 uur : behandeling ziekte van Lyme met Mora-therapie, Starlighttherapie en Sciotherapie, door Jose Hoogeveen
Lokatie: Watersportvereniging Braassemermeer, Noorderhem 2, Roelofarendsveen.
Kosten : € 125,00. U kunt zich opgeven via de e-mail: josehoogeveen@planet.nl
•

Ceremonies: het gebruik van rituelen in je werk en leven

Rituelen zijn zo oud als de mensheid. Een ceremonie is een ritueel op maat voor een speciale
gebeurtenis. Hoe ontwikkel en begeleid je zelf een ceremonie voor je eigen werk of leven?
Bijvoorbeeld de inwijding van een nieuwe werkplek of stuk land, de start van een
samenwerkingsrelatie, het loslaten van het oude of danken voor het goede dat je is overkomen.
Op deze ééndaagse workshop krijg je de richtlijnen mee voor een ceremonie. Verder onderga je
zelf een ceremonie om je te bekrachtigen als ceremonieleider.
Datum: zondag 6 april te Wageningen van 10.00 tot uiterlijk 17.30 uur. Op zaterdag 26 april is een
vervolgdag voor hen die de smaak te pakken hebben.
Begeleiding: Helena Kwaaitaal en Patries van Elsen.
Meer info: kijk op www.circolore.nl, onder ‘ceremonies’.
•

Lezingen en seminars Michael Roads

Van 3 tot en met 12 mei geeft de Australische schrijver Michael Roads een serie lezingen en
meerdaagse seminars in Nederland. Michael Roads is een pionier van de biologische landbouw en
veehouderij in Australië. Hij heeft bestsellers gepubliceerd over biologische landbouw, tuinieren,
zelf-realisatie, innerlijke groei en transformatie. Hij geeft inspirerende lezingen, retreats en seminars
over de gehele wereld. Het programma in Nederland bestaat uit:
3 mei - Lezing en Concert ‘Leven vanuit je Hart’, Landgoed Glinstra State, Burgum (Fr) 14.00-17.15
5 t/m 7 mei – 3-daags Natuur-Seminar ‘De verborgen Wereld van de Natuur’, Conferentiecentrum
Samaya in Werkhoven (Ut)
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8 t/m 12 mei – 5-daags Intensive-Seminar ‘ De Kracht van Liefde’, Conferentiecentrum Samaya in
Werkhoven (Ut)
Kijk voor meer informatie op www.nanne-ankie.nl , onder ‘Michael Roads info’, of bekijk de pdf
folders op www.aquariusalliance.nl onder ‘agenda’  workshops & conferenties.
•

Mini-symposium Mulder Agro

Op donderdag 5 juni wordt ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Mulder Agro
(www.mulderagro.nl) het mini-symposium “Wordt de boer de dokter van de toekomst?”
gehouden. Lokatie: Mulder Agro, Foarwei 45, Kollumerzwaag (Fr), aanvang: 19.45. Sprekers zijn Prof.
dr. B. Smalhout (anesthesist en columnist), Prof dr. ir. H. Savelkoul (immunoloog) en Drs. D. Rensman
(microbioloog). Voor meer informatie en aanmelding: info@mulderagro.nl, tel. 0511-441298 / 0511444953, of fax 0511-443891.

PARTNER-DAGEN - waarin netwerk-partners elkaar inspireren en kennis en ervaringen uitwisselen

3 april: Themadag landbouw & levensmiddelen te Dalfsen
Op 3 april wordt in Dalfsen een themadag gehouden op Landjuweel de Hoeven over de relatie
tussen landbouw en gezonde voeding. Deze dag is tevens de tevens de oprichtingsvergadering
voor de nieuwe Vereniging, zie ook hierboven onder ‘Plannen voor de komende maand’.
Lokatie: Landjuweel de Hoeven, Middenweg 4, 7722XK Dalfsen (www.landjuweeldehoeven.nl).
Tijdstip: van 10h.00 tot 16h.00, bekijk het volledige programma op www.aquariusalliance.nl, onder
‘agenda’  ‘workshops & conferenties’, of op de voorpagina onder ‘actueel’.
Graag van te voren even aanmelden bij info@aquariusalliance.nl.

INTERESSANT - nieuws / activiteiten op onze werkterreinen i.r.t. onze filosofie & waarden

Boeren gezocht voor experiment energetische behandeling van zaaizaad!
Robert de Haan en Toon Jansen zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om zaaizaad energetisch
zodanig te behandelen / informeren, dat ongewenste vraat (vogels, zoals kraaien, roeken en
kauwen, en muizen, met name veldmuizen) van het zaad tussen zaaien en opkomst van het
gewas binnen aanvaardbare grenzen blijft. Dit gebaseerd op eerdere losstaande behandelingen,
die met meer en soms met minder succes hebben plaatsgevonden gedurende de afgelopen
jaren. Robert en Toon hebben beiden de opleiding tot ECOtherapeut voltooid en hebben elkaar
gevonden in de volgende opzet:
In 2008 zouden wij graag van de mogelijkheid gebruik maken om bij een aantal (ca. 10)
boerenbedrijven een deel van het (of desgewenst alle) zaaizaad behandelen. Vrij snel na het
zaaien zal het effect duidelijk zijn. De behandeling wordt uitgevoerd per perceel en per gewas.
Te volgen werkwijze:
- minimaal 3 weken vóór de geplande zaaidatum wordt een monster (handvol) van het zaad
opgestuurd naar: Robert de Haan, Chopinlaan 69, 3706 BN Zeist (tel: 030-6953497).
- er wordt bij vermeld over welk gewas het gaat
- bij mais is het wenselijk om het uiteindelijk gewenste plant-aantal per ha te vermelden
- van het perceel wordt vermeld: kadasternummer (verplicht), gemeente(verplicht), perceelsnaam
(indien van toepassing), oppervlakte in ha (niet verplicht) en verwachte 'schade-dieren' (niet
verplicht).
Het jaar 2008 willen wij gebruiken om ervaring op te doen. Uiteraard hebben we daar een aantal
boeren voor nodig, die dit probleem herkennen op hun bedrijf en 'open' staan voor deze
benadering. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zodra het mogelijk is, willen wij hier graag een
evaluatie van maken, waarschijnlijk juni 2008 en samen met u de mogelijkheden voor de komende
jaren bekijken.
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Bent u geïnteresseerd om mee te werken, neem dan voor meer informatie contact op met Toon
Jansen, tel. 0416-339336 of via de e-mail a.jansenww@home.nl.

Rubriek van Annet van Hoorn, LOCAL-OGISCH, i.s.m. Slow Food Nederland
Deze rubriek van AA partner Annet van Hoorn in samenwerking met Slow Food Nederland gaat
over boeren en buitenlui waar burgers welkom zijn. Op www.aquariusalliance.nl kan je onder
‘partners aan het werk’  ‘activiteiten van partners’  ‘artikelen’ het stuk ‘Een bijzondere boer uit
Brabant’ lezen, geschreven door Sándor Schiferli, bestuurslid Slow Food Nederland, culinair schrijver
en organisator van culinaire evenementen. Een bijzonder verhaal over twee dierenartsen die niet
verder willen gaan op de ingeslagen weg. Ze zijn een boerderij begonnen met vleesvee
(Aberdeen Angus) en varkens en doen alles op een natuurlijke manier, waarbij ze zich afstemmen
op de dieren.

Wil Braakman over de internationale (on)balans in landbouw
- Naar een regionale voedselvoorziening: De landbouw is een wereldwijd gebeuren waarbij ieder
die zich daarmee bezig houdt te veel afhankelijk is van anderen. Het meer zelfstandig met locale
voedselvoorziening bezig zijn wordt bemoeilijkt door producten met dumpprijzen van buiten. In
Spanje vernietigen tuinders deze weken 10.000 ton ijsbergsla. Een slechte planning van productie
en afzet? Een biologische tuinder die al jaren winterpostelein teelt heeft dit jaar 1000
onverkoopbare kratjes á 1 kilogram. Toch was dit met zijn groothandelaar goed gepland. Het is in
een koude kas geteeld en is een uiterst smakelijke groente. Laten wij met elkaar weer wegen
vinden om wat van dichtbij komt en heel gezond kan groeien te kopen en te bereiden.
- De aardappel en bodemkunde! Hoopvol is het bericht dat Rajan, een bijna afgestudeerde
student bodemkunde in Nepal, een stage en studie mag gaan doen bij het Louis Bolk Instituut met
proeven over de stikstof behoeften bij aardappelen. Ook in Nepal is phytoftora een lastige ziekte.
En zouden meer cultuurmaatregelen naar mijn indruk de ziektedruk kunnen verminderen. De
Verenigde Naties hebben dit jaar uitgeroepen tot jaar van de aardappel. Daar is een motief voor.
Omdat het een zo waardevolle plant, gewas en knol is.
- Bomen tbv landbouw in Niger. Geraakt door en betrokken bij de Eden Foundation in Niger mocht
ik zondag 2 Maart collecteren in een kerk in Amsterdam. Ten behoeve van heel basaal bomen
zaaien, daar waar ze in het verleden ook hebben gestaan, zodat er weer water wordt
vastgehouden. Struggle for life nu, om een beter basis-bestaan. Toch beter dan incidenteel
voedsel uitdelen! Kijk op http://www.eden-foundation.org/nederlands/work.html voor het werk van
de Eden Foundation.

CURSUSSEN


Intuïtieve Ontwikkeling voor Gevorderden, ‘Energie en Heling’

Deze training is bestemd voor mensen die ooit een basistraining hebben gedaan in energiewerk, in
Ecotherapie of Energetisch Management o.i.d. Heb je andere trainingen gedaan en twijfel je of
deze training bij je past neem dan gerust even contact op.
Er wordt aandacht besteed aan het healen van de aura en de afzonderlijke chakra’s, de
telepatische kanalen, familie-energie in de ‘tapes’, vorige levens, het astrale lichaam, het
droomkoord en een ontmoeting met je gids. Je leert verschillende technieken zoals healen op
afstand, healen met geluid en het gebruik van kristallen bij het healen.
De training wordt gegeven op vijf vrijdagen van 10 tot 15 uur op: 22 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18
april 2008.
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Intuïtieve Ontwikkeling voor Beginners, ‘Thuisvoelen met Intuïtie’

In deze training krijg je meer informatie over en inzicht in je eigen energieveld en in je chakra’s. Je
leert welk thema bij elk chakra hoort en hoe je ze kunt activeren, afsluiten en schoonmaken. Naast
het goed gronden en afsluiten van jezelf, leer je ook om jezelf energetisch schoon te maken en je
energie soepel te laten doorstromen.
De training wordt gegeven op vijf vrijdagen van 10 tot 15 uur op: 14 en 28 maart, 11 en 25 april en 9
mei 2008.
 Beide trainingen worden gegeven door Marianne van der Schilden. De cursuslocatie is ITAKA
Training en Coaching, Industrieweg 46-B te Wageningen. De kosten voor de trainingen bedragen
€310,-. Voor meer info of opgave bel of mail: 0317 421319 of 06 42982383 of welkom@itaka.nl. Zie
ook www.itaka.nl.



Omschakelen naar natuurlijke kringloopmelkveehouderij en verbeteren van je natuurlijke
kringloopsysteem, voor melkveehouders.

In de volgende nieuwsbrief vind je een overzicht van de trainingen en begeleidingstrajecten die
de verschillende partners (VBBM, ETC, F. Verhoeven / Hans Dirksen, Zevenster BV, Team-Ecosys, F.
Schuring / G. Schott, Jaap Vermue) gezamenlijk aan gaan bieden, ook tbv certificering.

VRIENDSCHAP EN DONEREN
Ben je nog geen vriend van deze prachtige beweging? Meld je dan aan bij
info@aquariusalliance.nl. Voor een kleine maandelijkse bijdrage (ter waarde van een belegd
broodje) ontvang je automatisch de maandelijkse nieuwsbrief en kan je deelnemen aan de
speciale vriendendagen en themadagen die regelmatig worden georganiseerd. Je bijdrage
gebruiken we om ons netwerk verder te professionaliseren en versterken; zodat we ons werk aan
een natuurlijk duurzame land & tuinbouw, gezonde bodems, gezonde voeding en gezonde
mensen kunnen voortzetten.
De Stichting Aquarius Alliance is een erkend goed doel, waar je via de notaris belastingvrij aan kunt
schenken. Informatie over via de notaris schenken kan je krijgen bij Jelleke de Nooy:
jelleke@aquariusalliance.nl.
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