
DE MENS EN ZIJN NATUUR  EEN ONDERZOEK IN VIER JAARGETIJDEN  

Cursus van vier seizoenen in 2014, waarin we het verband onderzoeken tussen:  

de bodem - het gewas - de maaltijd - het ondernemen - het bewustzijn   

Waarom deze cursus? 
Een dwarsdoorsnede van de processen in elk jaargetijde biedt een verdieping in het 
vraagstuk wat nou eigenlijk duurzame ontwikkeling is. Vanuit de visie dat we onze 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de natuur om ons heen en onze medemens beter 
kunnen nemen, naarmate we verder komen met onze eigen natuur, met de ontwikkeling 
van onszelf als mens. Door in deze cursus de processen van bodem tot bewustzijn een jaar 
lang te onderzoeken en daarbij van elkaar te leren, kunnen inzichten en handvatten 
ontwikkeld worden. Om als ondernemende mens bewust en duurzaam te handelen op het 
vlak van bodemleven, voeding, geld, sociaal  organisatorische processen en cultuur.   

Wat gaan we doen? 
In vier vrijdag bijeenkomsten, elk seizoen één, zullen we om 16.30 starten met 
waarneming van bodem en gewas buiten, om daarna dieper in te gaan op bodemleven, 
teelt van gewas, smaak en voedingsstoffen van het betreffende seizoen. Hart vormt dan de 
maaltijd met biologisch (dynamische) producten van het seizoen. Om 19.00 vervolgen we 
met onderzoek naar het verband tussen het boekhoudkundig jaar van de ondernemende 
mens en het jaarritme in de natuur, en de samenhang tussen het natuurlijk leven, 
voeding, het menselijk organisme enerzijds en de jaarfeesten en ons denken, voelen en 
handelen anderzijds. 
Elke bijeenkomst wordt het kennen verdiept tot ervaring en beleving d.m.v. ruiken, 
voelen, proeven, kijken en het doen van een kunstzinnig- creatieve oefening.  

Op vier tussenliggende donderdag avonden zal intervisie centraal staan,  
vanuit een aan het thema gerelateerd persoonlijk onderzoek naar de dagelijkse 
(beroeps)praktijk.   

Voor wie? 
De cursus is bedoeld als inspiratie voor wie het op een duurzame wijze ondernemen en 
verantwoordelijkheid dragen verder wil onderzoeken en vernieuwen. Bijvoorbeeld in 
landbouw en zorg, en/of op het vlak van voeding, energie, economie of sociaal - cultureel 
werk. Deze cursus is, ongeacht beroepsrichting, vooral ook een verdere verkenning van wat 
nou echt het verschil maakt als het gaat om de toekomst van mens en aarde. Al nagedacht 
hoe de polariteit graan  aardappel terugkomt in jouw eigen beroepspraktijk?   

Door wie? 
Jan Weijsenfeld, biologisch dynamisch tuinder, jarenlang verbonden aan zorgboerderij de 
Vijfsprong in Vorden, verzorgt moestuincursussen in Vorden en Driebergen. 
Bart Keer, kunstenaar cursusleider/ trainer en docent in het v.o. Richt zich vanuit zijn 
bedrijf Keerpunt Producties op kunst in relatie tot ontwikkelingsvraagstukken. Aangesloten 
bij Atelier3D, coöperatie voor duurzaam denken en doen.      

Start vrijdag 17 januari 2014  info@keerpuntproducties.nl  www.keerpuntproducties.nl 

http://www.keerpuntproducties.nl


 
Praktische informatie:  

Waar:   Coöperatie Atelier 3D/ De Kaardebol, Harenbergweg 1, Zutphen    
In de mooie moestuinen en binnen!  

Data en tijden: 4 Vrijdagen van 16.30 tot 20.30     
op 17 januari, 11 april, 4 juli, 3 oktober 2014        

4 Donderdagen van 19.30 tot 21.30     
op 27 februari, 5 juni, 28 augustus, 6 november 2014  

Meer informatie: info@keerpuntproducties.nl/ 06 28937947     
Een oriëntatiegesprek vooraf is mogelijk!  

Aanmelding:  info@keerpuntproducties.nl, uiterlijk 10 januari    
aanmelding is definitief na overmaking van het cursusbedrag.    
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers  

Kosten:    225,- voor de acht bijeenkomsten incl. 4 maaltijden, graag     
overmaken op rekening 0245308 t.n.v. Keerpuntproducties/ B. Keer    
o.v.v. de mens en zijn natuur. Wil je graag deelnemen en is het    
bedrag een probleem, dan vragen we je toch contact op te nemen.        

De vrijdagen kunnen ook los worden bezocht,     
na aanmelding vooraf. Kosten van bijwonen van een vrijdag     
bijeenkomst incl. maaltijd:  40,-           


