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Aan alle vrienden, bestuur en raad van advies-leden van de Stichting Aquarius Alliance, 
Aan alle partners in de netwerkorganisatie Aquarius Alliance,  
 
Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen zijn er ook voor ons de komende maanden 
interessante activiteiten over bewuste land en tuinbouw, vitale levensmiddelen en gezond 
Zijn en hoe dat met elkaar te maken heeft. Alles staat in het teken van oogsten: we krijgen 
veel moois! Pak uw agenda erbij, reserveer die dagen en vergeet niet u aan te melden!  
Met vriendelijke groet, Jelleke de Nooy-van Tol, directeur netwerkorganisatie. 

 

Activiteiten door en voor Aquarius Alliance partners en vrienden 

 

15 september, partnerdag, speciaal voor partners en aspirant partners! 

Let op, locatie is  verplaatst naar Wageningen, Costerweg 1d, 6702AA. 

Let op: tijden zijn van 10h.30 - 14h.30 inclusief eenvoudige lunch:  

Kennismaken met elkaars (inhoudelijke) projecten en kennis uitwisselen:  wie doet wat en wat 

levert dat op aan inzichten? Ook uitleg over gebruik www.qa4a.net database en 

adressenbestanden.  Kosten incl. lunch € 15,-. Svp aanmelden bij info@aquariusalliance.nl.    

22 september (zaterdag) Vriendendag in “Zuid”, 10h.00-15h.00 op het bedrijf van de fam. 
Fleuren, Maasdijk 27, 3571 PE Ravenstein, tel. 0486 414433. 
Op deze dag vertelt Henk Kieft over de activiteiten en resultaten van het Netwerk 
Energetische Landbouw, we krijgen een demonstratie en een workshop van Ineke Fleuren in 
het natuurlijk werken met paarden en er is ruim de gelegenheid om van gedachten te 
wisselen over waar ieder van ons mee bezig is en wil zijn in Zuid. Geef van tevoren even door 
dat je komt! Marianne van der Schilden, 0317 421319/ 06 42982383 of welkom@itaka.nl. 

Proef en genietsymposium ECHT ETEN, dit symposium komt op 3 locaties, zie ook de 

aankondiging helemaal onderaan, steeds van 16h.00-21h.00, kosten € 72,-.  

28 september (vrijdag) in Kerk-Avezaath bij Tiel  

30 september (zondag) in Amsterdam   

1 oktober (maandag) in Leeuwarden 

5 oktober (vrijdag) van 9h.30-16h.00 werkconferentie: Scorlewald, Valkenlaan 14, 1871 AV te 
Schoorl. “Hoe vinden landbouw en natuurbeherende organisaties, gemeenten en provincies, 
de zorg- en welzijnssector en het bedrijfsleven elkaar in het duurzaam beheren van het 
landschap?”  Scorlewald is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Voor mensen die zich vanuit hun organisatie persoonlijk betrokken voelen bij het thema: ‘Zorg 

voor Landschap en Natuur’, van zorgboeren tot politici, van bankmensen tot tuinmannen. 
Deelname aan deze werkconferentie is geheel kosteloos. Meer info op 
http://zorgvoorhetlandschap.ekomail.nl/detail.html . 

6 oktober (zaterdag), Dronten, themadag 10h.00-15h.00, Permacultuur, Ayurvedische en 
Anastasia landbouw, voor vrienden en partners over natuurlijke land en tuinbouw: kosten incl. 
lunch € 35,-, voor partners € 25,-. Aanmelden bij info@aquariusalliance.nl .    

7 oktober Symposium over darmen en het immuunsysteem van dieren, in het Volkskrant 
gebouw (Wibautstraat 150) in Amsterdam. Meer info: www.alternatievediergeneeskunde.nl ; 
De sprekers bestaan naast dierenartsen uit diverse ervaringsdeskundigen uit de humane 
geneeskunde en een veterinair specialist. Zij behandelen de nieuwe wetenschappelijke 
inzichten op het gebied van darm-immuunsystemen, de rol die voeding speelt bij de 
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gezondheid van dieren, chronische klachten die met de darmen samenhangen en de wijze 
waarop de holistische diergeneeskunde omgaat met de nieuwe inzichten. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden worden enkele complexe gevallen ontrafeld. Het symposium is 
interactief van opzet en biedt voldoende gelegenheid voor vruchtbare discussies. Via onze 
nieuwe partner Ron Hofman die bewust met paarden omgaat: www.bio-ron.com  

19 oktober (vrijdag) Congres “coherence in health”, Nijmegen  
Nieuwe inzichten in het ontstaan en behandelen van chronische aandoeningen. Met 
bijdragen van Fritz Albert Popp:  Is bewustzijn gebaseerd op quantum effecten? en Roel van 
Wijk: “Meditatie onderdrukt chronische ziekten via het biofotonenveld; een nieuw model”;  
Zie agenda op www.aquariusalliance.nl onder werkvelden / gezond zijn. 
Informatie en inschrijven op: www.coherenceinhealth.nl . 
Voor vragen: 024-3550138. Organisatie: José Hoogeveen (partner) en Hans Bakker. 

28 oktober (zondag) Schauberger-ontmoetingsdag, onderwerp: het ‘Koperen Ploeg’ project, 
www.implosie.nl. In de visie van Viktor Schauberger is er een actieve uitwisseling van (levens-) 
energie tussen de aarde en de kosmos. Het water vormt de materiële drager van deze 
energiestroom.  Schauberger observeerde in 1933 dat daar waar ijzeren landbouwmachines 
de traditionele houten werktuigen verdrongen, de productie dramatisch afnam. Observatie 
van de vegetatie op verschillende bodemtypen, bracht hem tot de conclusie dat 
koperhoudende gronden een rijkere vegetatie voortbrengen dan sterk ijzerhoudende 
gronden. Dit bracht hem ertoe landbouwwerktuigen van koperlegeringen te vervaardigen, 
en er proeven mee te doen in samenwerking met de landbouwhogeschool van Linz. De 
proeven vertoonden een opbrengstverhoging van minimaal 30 % in alle onderzochte 
gewassen, en kwaliteitsverbeteringen, bijv. ten aanzien van de bakkwaliteit van graan (toen 
nog een van de belangrijkste landbouwgewassen). Aanmelden: R. Guepin, 
implosie@gmail.com. 

10 november, Dronten, themadag 10h.00-15h.00, voor vrienden en partners, over Co-
counseling: hoe kun je elkaar feedback geven en zo sterker worden in je persoonlijk 
leiderschap in wat je doet, ook binnen de organisatie. Een goede opstap voor intervisie 
groepen. Aanmelden bij info@aquariusalliance.nl.    

23 november 2007 Conferentie: Particulier zorgaanbieder, zegen of bedreiging? 12h.30-
18h.30, Nieuwegein's Business Center, te Nieuwegein.  
Zorg(werk)conferentie voor iedere zorgaanbieder die met (jeugd)zorg te maken heeft. 
Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van particulier aanbod als de reguliere zorg 
stagneert. Waar ligt dat aan en wat kunnen we daar aan doen? 
Zorgaanbieders, die vanuit een reguliere baan voor zich zelf zijn begonnen zijn vaak op zoek 
naar de perfecte balans tussen betrokkenheid, idealisme en zakelijkheid. Daar kan aan 
gewerkt worden! Meer informatie: www.zorgconferentie.nl. 

8 december, partnerdag 10h.00-15h.00, Dronten, alleen voor partners. Strategie en 

werkplannen voor 2008, aanmelden bij info@aquariusalliance.nl, met vermelding van de 

datum van de partnerdag waarvoor je je aanmeldt. 

 
CURSUSSEN en workshop-series 

 
o OVERIJSSEL: 3 nov, 17nov, en 1dec (zaterdagen) vindt de Yoga cursus door Dik Stukkien 

plaats in Dalfsen bij Thijs Scholten en Annemie Lepelaars, van 10h.00-15h.00 incl. 
middagpauze en lunch. 
ZUID-HOLLAND: op 10 nov, 24nov, en 8dec (zaterdagen) is deze cursus in Kamerik bij Koos 
en Monique van der Laan. Dit is een compleet nieuwe cursus van Dik Stukkien en voor 
iedereen toegankelijk. Het thema is recapitulatie of te wel het opruimen van je rotzooi. 
Ook voor een ieder die Yoga voor koeien heeft gevolgd belooft ook dit weer een 
boeiende en intrigerende kijk op jouw functioneren te worden. Kosten 300 Euro voor de 
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hele cursus. Opgave bij Jellie de Haan, Middelburen 6, 8423VE Makkinga tel. 0516-441789 
of lava.bv@zonnet.nl .   

 
o NOORD-HOLLAND: op zeven zaterdagen:  22 september, 27 oktober, 17 november, 15 

december, 19 januari, 16 februari en 15 maart, van 10h.00-15h.00, workshopreeks “Eten 
van de Noord-Hollandse boer”.  
Doel is om stedelingen uit Noord-Holland op (inter)actieve wijze te betrekken bij de 
bewuste landbouw en productie van levens-middelen in deze provincie. Iedere workshop 
bij een ander bedrijf. Ook samen ideeën vormen over vervolgprojecten (klein of groot) 
over boer-burger samenwerking of stad- zoekt- boer projecten. Aanmelden bij 
annet@ahorn.nl (06-25302315), anne.stijkel@inclusivescience.org (020-6972999), of op 
www.boerenstadswens.nl onder Projecten.  

 
o UTRECHT: “Heel je woonplek”, te Varik, bij Geldermalsen 7 dinsdagen van okt. 2007 – apr. 

2008. 
Veel moderne technieken in onze directe woon- en werkomgeving veroorzaken straling 
en stress. In deze cursus leren wij deze straling kennen en je ontdekt waar je eigen 
gevoeligheid ligt. Je maakt kennis met de vele mogelijkheden om je woning en werkplek 
weer prettig en energetisch kloppend te maken. Data: dinsdagen 9 oktober, 6 november 
en 11 december 2007, en 8 januari, 5 februari, 4 maart en 1 april 2008. Dagelijks van 
11h.00 tot 18h.00, eventueel met diner aansluitend (dus geen fileleed).  
Kosten: € 799,= inclusief 19 % BTW, incl. cursusmateriaal, koffie/thee en biologische lunch.  
Door: Koen van Biesen (woonbioloog) en Jaap Vermue (energetisch therapeut)  
Informatie: welkom@jaapvermue.nl of 0344 – 661302.         

 
o GELDERLAND: “Leadership through art” te Zutphen, sept. – nov. 2007. 

In deze werkplaats worden deelnemers uitgenodigd om zowel individueel als op 
organisatieniveau het eigen gedrag te onderzoeken en inzichten te ontwikkelen in de  
waarden die daaraan ten grondslag liggen. Kunstzinnige activiteiten en co-counselen 
wekken bewustzijn voor jouw kwaliteiten en het creatieve proces van persoonlijk 
leiderschap. De aangeboden oefeningen bieden handvatten voor het omgaan met de 
veranderingen van deze tijd en met de uitdagingen die het samenwerken van ieder van 
ons vraagt. Onze aanpak biedt mogelijkheden om te werken aan een werkelijk sociale 
vernieuwing. Zie www.leadershipthroughart.nl.  

 
o GELDERLAND: Intuïtieve ontwikkeling voor beginners / gevorderden te Wageningen.  

Voor beginners: “Thuisvoelen met intuïtie”, donderdag-avonden sept. – eind nov 2007.  
Je krijgt meer inzicht in je belangrijkste energiecentra, hoe die te activeren, af sluiten en 
schoonmaken; je energie laten stromen en beter bij jezelf blijven. 
Voor gevorderden, mensen die al eerder een basis training energiewerk, energetisch 
management of ecotherapie gedaan hebben: “Leer jezelf en anderen te helen”, op 
woensdag-avonden sept 2007 – januari 2008. 
Door: Marianne van der Schilden, ITAKA, met assistentie van Paul Voulon (gevorderden) 
en Piet Bongers(beginners). Kosten € 310,- , info en aanmelden: welkom@itaka.nl of 0317-
421319. 

   
 

INHOUDELIJK nieuws uit de werkvelden 

 

Permacultuur, landjuwelen, zorgboerderijen, buurderijen en proeftuinen  

 
Gezocht: zorgboeren! 

Wie is bereid jongeren, die er even uit moeten, op te nemen op de boerderij? Het gaat hier 

niet om jongeren met een ingewikkelde problematiek of strafblad. U kunt zich aanmelden als 

“zorgaanbieder” op www.jeugdmaatwerk.nl/zorgaanbod. Meer inlichtingen: Klariet Bolle, 

info@jeugdmaatwerk.nl of kijk bij Klariet Bolle op de website van de Aquarius Alliance. 
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6 oktober: Themadag over Permacultuur, Ayurvedische en Anastasia landbouw, in Dronten. 

Zie bij activiteiten. 

23 november: Conferentie: Particulier zorgaanbieder, zegen of bedreiging?, in Nieuwegein. 
Zie bij activiteiten.  
 

Bewuste melkveehouderij (incl. PMOV aanpak, VVBM, jaarrond weiden, etc.)  

 
7 oktober: Symposium over darmen en het immuunsysteem van dieren, in Amsterdam. Zie bij 
activiteiten.  
 

Aarde-boer-consument  

 
Project “Gezonde gronden”. In het groene Hart van Holland is dit project opgestart door 
Heleen van Haaften, Bessie Schadee en Annet van Hoorn. Om  stad en land, burgers en 
boeren bij elkaar te betrekken en bewustwording op gang te brengen over het belang van 
gezonde productie van levensmiddelen in de directe omgeving van de stad.  Partners en 
vrienden die hier een rol in willen vervullen gelieven zich aan te melden bij Annet van Hoorn, 
Annet@ahorn.nl.   

September – maart 2008: workshopreeks “Eten van de Noord-Hollandse boer”. Zie bij 
activiteiten. 
 

Natuurlijke tuinbouw (biologisch, permacultuur, ayurvedisch, anastasia, geen-
genmanipulatie)  

  
Wil Braakman heeft een brief geschreven aan de minister van VROM over de (liever niet) 
toelating  van de genetisch gemanipuleerde blauw anjer. Zie op de website 
www.aquariusalliance.nl onder: “de Alliance aan het werk”  / activiteiten van partners, brief 
VROM blauwe Anjers.  
 

Electromagnetische en energetische methoden en inzichten  

 
Henk Kieft heeft mbv het NEL-netwerk een inventarisatie van de energetische landbouw   
methoden en technieken afgerond, een soort bijbel. Deze is nog in concept. Henk zal 
daarover vertellen op 22 sept. aanstaande in de workshop op de vriendendag in zuid, zie bij 
activiteiten.  
 

Vitaliteit levensmiddelen en gezond zijn - echt eten!  

 
Door Paul Blokker: zie de artikelen op de website www.AquariusAlliance.nl onder: “de 
Alliance aan het werk” / activiteiten van partners / artikelen Paul Blokker: 
o genetische manipulatie; interview met Mae-wan Ho. Dit is een vertaald interview met een 

Japanse celbioloog.  
o De natuurlijke werking van onbewerkt voedsel!  

een korte inleiding: onbewerkt voedsel en het volledige artikel: de natuurlijke werking van 

onbewerkt voedsel.  

Door Jan Diek van Mansvelt: proef en genietsymposium ECHT ETEN. Zie bij activiteiten en de 

aankondiging onderaan. 
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Lerende organisatie  

 
Center for Human Emergence; Wil braakman en Jelleke deNooy bezochten de salon van de 
CHE op 4 september jl. Waarbij zij uit de doeken deden hoe hun beweging net als die van 
ons verschillende organisatieontwikkelings-stadia doormaakt in het wordingsproces naar een 
dynamische en energetisch gebalanceerde organisatie. We gaan stappen zetten om met 
hen als zusterorganisatie samen te werken.  

In de Aquarius Alliance willen we elkaar ondersteunen en feedback geven tbv onze 
persoonlijke ontwikkeling in relatie tot ons werk.  Daar wordt op 10 november in Dronten een 
themadag aan gewijd, voor vrienden en partners. Zie bij activiteiten. Marlies te Witt, 
www.leadershipthrough art.nl, zal ons laten werken met co-counseling. Dit biedt ook een 
goede opstap voor intervisie groepen, die je eventueel zou kunnen opstarten in jouw 
omgeving. Aanmelden bij info@aquariusalliance.nl.  

 

 


