Voor boeren & burgers

Vereniging voor
Biologisch-Dynamische
Landbouw en Voeding
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“We leven op een
prachtige planeet. De
natuur heeft het allemaal
perfect geregeld.
Biologisch-dynamisch
werken komt hier het
dichtst bij in de buurt."
Willem Dam, boer op
geitenboerderij Ridammerhoeve
in het Amsterdamse Bos

Je wilt gezond leven in een gezonde
omgeving, in een fraai landschap, op

Biologisch Dynamische Landbouw
produceert vitale voeding met respect
voor alles wat leeft. Gecertificeerde
producten zijn herkenbaar aan
het Demeter-logo.

een gezonde bodem. Daarom eet je
biologisch. Met wie zorg je dat het verder
gaat? De Vereniging voor BiologischDynamische Landbouw en Voeding is al
80 jaar inspiratiebron voor een levende
landbouw. Boeren ontmoeten er elkaar bij
het werken aan praktische vraagstukken.
Burgers en boeren ontmoeten elkaar
bij

bedrijfsbezoeken,

conferenties

en

studiedagen. Met elkaar bouwen we aan
een levende LandbouwCultuur. Doe je mee?
BD-Zomerschool, studieweekend voor jonge boer(inn)en

Uitwisselen
Met themagroepen, bedrijfsbezoeken,

Meedoen
in de BD-Vereniging

coaching

Dat kan. Het tijdschrift Dynamisch Perspectief,

en intervisie, werkt het pro-

de gespreksgroepen van BD-beroepsontwikke-

ject BD-beroepsontwikkeling

ling, de aandacht voor grondgebonden land-

aan een open gesprekscultuur.

bouw in de fosfaatdiscussie, de bibliotheek, de

Door je in de ander te verplaatsen

stand op de Biobeurs, het zou er allemaal niet

wordt het gesprek een bron van ontdek-

zijn zonder de inzet van de actieve leden van

Joke Bloksma

kingen. Samen ga je zien en begrijpen wat iemand

de BD-Vereniging. Beginnen je handen te jeu-

jokebloksma@bdvereniging.nl

intuïtief doet. Daardoor vergroot je jouw vakman-

ken en zou je ook iets op willen pakken? Neem

0513 437401

schap én dat van de ander. Naast gespreksgroepen

dan contact op met de vereniging.

Antoine de Paepe (Vlaanderen)

voor boeren en tuinders - van ervaren bedrijfslei-

antoine@kollebloem.be

der tot startende medewerker - zijn er ook groepen

(0032) (0)474 431541

voor imkers, winkeliers of andere bio-professionals.
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Lid worden
Voor ieder nieuw lid ligt de DVD
Dansen

met

gehoornde

dames als welkomstgeschenk
klaar! Een ontroerende documentaire over het vinden van
een gezonde kringloop op De

Thema LEVENSVERHAAL

Groote Voort.

BD-Vereniging 80 jaar
Ode aan de Westlandse tafeldruif
Hugo Erbe en het wezen van voeding

Word Basislid...

Meld je direct aan via

Je ontvangt het blad Dynamisch Perspectief,

of Beroepslid

uitnodigingen voor alle activiteiten en voorde-

Het beroepslidmaatschap

lige toezending van publicaties van de vereni-

is voor iedereen die aan

ging. Met je lidmaatschap ondersteun je ruim

de ontwikkeling van de

honderddertig biologisch-dynamische bedrijven

landbouw bij wil dragen

in Nederland en België.

vanuit zijn vak als boer,
winkelier, voorlichter, etc.
Extra voor beroepsleden:

bdvereniging.nl/lid-worden

Vereniging voor
Biologisch-Dynamische
Landbouw en Voeding

BD-beroepsontwikkeling,
de

winterconferentie,

bijeenkomsten

over

de

biologisch-dynamische
pre
paraten, contact met
meer dan 350 collega’s!

bdvereniging.nl
bdvereniging
info@bdvereniging.nl
0850 609044
Wisentweg 12
8251 PC Dronten

