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bron van mentale gezondheid  te 
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Urtica pleit daarbij ook voor de 
wederkerigheid, dus wat wij terug 
doen naar de natuur. Vanuit de 
samenwerking is het idee ontstaan 
om een partnership met elkaar 
aan te gaan waardoor er kennis en 
deskundigheid en financiële mid-
delen gedeeld kunnen worden. 
Iedere instelling betaalt hier een 
bedrag voor; voor Urtica is dit 
2500 euro op jaarbasis. De instel-
lingen krijgen er ook veel voor te-
rug. We verspreiden nu intern een 
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Vóór de oorlog bliezen ze op de 
hoorns om de buren te vragen voor 
hulp, bijvoorbeeld als een koe ging 
kalveren. Een soort telefoon dus.

We sluiten af en vragen of ze 
volgend jaar weer langs willen 
komen!

Annemieke

We wandelen weer verder en wor-
den warm onthaald bij het Hofhuis 
met warme chocomelk en zelfge-
bakken kniepertjes, heerlijk! De 
blazers laten nogmaals hun klan-
ken over het erf schalmen en ze 
geven antwoord op al onze vragen. 
Wist je dat ze tijdens de oorlog met 
de midwinterhoorn de buurt waar-
schuwden als de Duitsers kwamen! 
En die Duitsers maar denken dat 
er speciaal voor hun gespeeld 
werd….. 

horen waren op het erf van Hoog-
kamp. De midwinterhoorn spelers 
waren gearriveerd. 

We maakten ons klaar en begon-
nen de wandeling richting kasteel 
Hackfort. Hé, we worden met nog 
meer klanken gelokt, er staan nog 
meer blazers aan het eind van het 
pad op ons te wachten. Bij het 
kasteel laten de blazers één voor 
één hun eigen unieke klank horen, 
een prachtig plaatje in deze omge-
ving en ook de wandelaars uit de 
omgeving genieten ervan. Naast 
de mooie klanken vertellen de 
blazers ook over hun instrument. 
Wist je dat de hoorns handgemaakt 
zijn van Essen of Wilgenhout? En 
dat ze alleen buiten mogen blazen 
tussen de eerste advent en drieko-
ningen?

Het was zo’n zondag, niet heel 
koud, ook niet zacht, geen zon, 
geen regen, laten we het houden op 
een nietszeggende saaie zondag. 
Totdat er verzachtende klanken te 

Midwinterhoorn wandeling Hackfort
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De Roos bewoners reageerden als 
volgt:
Tijmen vond dat er iets pittigs in 
zijn chocolade zat, maar wel lek-
ker!
Pippa is superblij met haar nieuwe 
tasjes
Barbara heeft zelfs Barbara-bloem-
zaadjes gekocht
Martijn vond het fantastisch!
Marcel ging gezellig met zijn moe-
der over de markt
Sibe gaat zijn bon verzilveren in de 
winkel
Xander zorgde samen met Guus 
dat alle vuurtjes brandden
Arnoud heeft stoere jongesspullen 
gekocht
Stefan vond het HEERLIJK!

Vroege voorjaarsmarkt

Het afgelopen jaar was het de beurt van de Roos om de kerstpakketten te verzorgen. Ze hadden een heel leuk 
idee: stel je eigen kerstpakket samen tijdens de Urtica de Vijfsprong kerstmarkt! Helaas gooide corona toen roet 
in het eten en kregen we toen alleen mooie woorden en een bosje droogbloemen. Maar op 23 februari was het 
zover; we konden onze tasjes vullen tijdens een zonovergoten voorjaarsmarkt. Wat een feest! Gery zong er lus-
tig op los, Marco bakte ze bruin (broodjes en marshmellows) en iedereen liep met vrolijke gezichten drie keer 
de kramen langs. Je kon viltenpopjes kopen, schilderijen, boeken, kruiken, blauwe bessen lekkers, sieraden, 
plantjes, droogbloemen, kaarten, tasjes, vogelhuisjes, wol en kaarsen. Dank voor dit mooie feest!
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om te genieten van het oogsten. Ie-
dere keer als we bij de Vijfsprong 
aankomen voelt het als een Ja! Zo 
hoort het te zijn.

werken als begeleider bij een grote 
zorgorganisatie mijn AD social 
work afgerond. De antroposofische 
zorg heeft mij altijd nieuwsgierig 
gemaakt.

Sinds april 2021 ben ik werkzaam 
als begeleider op de Hoogkamp. 
Na bijna een jaar kan ik zeggen dat 
de Hoogkamp een leuke en unieke 
woonplek is met leuke bewoners 
en een betrokken team van bege-
leiders. Ook de Vijfsprong vind ik 
een hele mooie harmonieuze plek 
om te komen. Bijna iedere och-
tend rijden Judith of ik samen met 
Mare, Ivan en soms Elias over het 
erf van de Vijfsprong om Emiel en 
Alma op te pikken, om vervolgens 
door te rijden naar de vrije school, 
in Zutphen. We hebben sinds 
enkele jaren ook een oogstaandeel 

Hallo, alle mensen die verbonden 
zijn met Urtica,
Vorig jaar juni ben ik al gevraagd 
mijzelf, voor te stellen via het 
Prikkelblad, bij deze: ik ben Lex, 
36 jaar, en woon in Vorden met 
mijn vrouw Judith en drie kinderen 
Mare, Ivan en Elias.

Ik houd ervan om fysiek bezig te 
zijn, om iets te bouwen en klus 
daarom graag. Als ik sport ga ik 
graag naar Judo of een stuk hard-
lopen. Ik vind het heerlijk om te 
vissen, niet zozeer om de vissen te 
vangen maar meer om te genieten 
van de natuur, al komt het er de 
laatste jaren te weinig van.

In Zutphen heb ik de Vrije School 
bovenbouw gedaan, daarna soci-
aalpedagogisch werk en tijdens het 

Even voorstellen: Lex Pelle We komen graag kijken wat er 
al goed gaat en wat er beter kan 
binnen jouw woon- of werkplek 
binnen Urtica. Samen met bewo-
ners en medewerkers willen we het 
duurzaamheids-bewustzijn in de 
hele organisatie vergroten.

Wanneer mogen we bij jullie in een 
huisvergadering en of teamoverleg 
aanschuiven?

Je kunt ons mailen met al je vra-
gen, suggesties en verzoeken via

Omdat er balans nodig is noemen 
zij hun project: Duurzame Balans.

We zijn nu bezig om te meten hoe 
we er nu voor staan. Hoeveel CO2 
stoten we uit door energieverbruik 
en brandstofverbruik? Wat doen 
andere bedrijven om duurzamer te 
werken? De komende maanden zal 
je onze tips en tops regelmatig te-
gen gaan komen. In dit Prikkelblad 
een stuk over afval scheiden.

Dagelijks horen we in de media 
over het klimaat en milieu en hoe 
belangrijk het is dat we meer 
aandacht en zorg voor de aarde 
krijgen. In de eerste plaats gaat 
het om bewust zijn van wat we 
zelf kunnen bijdragen om bewus-
ter om te gaan met ons afval, de 
energie enz. Ook binnen Urtica 
de Vijfsprong willen we hier meer 
aandacht aan besteden, zowel met 
bewoners als met medewerkers. 
Daar hebben we een stukje over in 
het jaarplan beschreven. 

Het is zoeken naar een balans 
tussen werkbaarheid en duurzaam-
heid. Voor Urtica de Vijfsprong 
willen Mirjam Ganzevles en Tineke 
Duyndam zich graag samen met 
jullie inzetten om gezamenlijk te 
werken aan duurzaamheid. 

Duurzame Balans
R=163 G=212 B=155

39  101   74

242  98  77

246  145  88

255 218 104

217  147  145

dit zijn de 
nieuwe kleu-
ren van Urtica 
de Vijfsprong

van de onderste word ik erg blij :-)

duurzame.balans@urticadevijfsprong.nl
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Het blijkt dat de twee meest effectieve 

maatregelen om de CO2 uitstoot te ver-

lagen MINDER SPULLEN KOPEN en 

MINDER VOEDSEL VERSPILLEN is.

Dus afval voorkomen is het beste ☺

Welk afval kun je voorkomen?

INKOOP
Koop niet meer dan je nodig hebt. Dat telt 
voor kleren en andere spullen maar dus ook 
voor eten. 

REPAREREN
Als iets kapot is en je kunt het niet zelf maken zijn er misschien anderen die dat 
voor je kunnen doen. Een buurvrouw kan je tafelpoot er weer aanschroeven, je 
oma de scheur in je broek naaien, je vriend je band plakken. Hier enkele tips:

Is je rits kapot? Een nieuwe 
jas kost veel geld. Bij een 
naaiatelier, bijvoorbeeld 
die in van Sinckel aan de 
dorpsstraat, kun je er voor 

weinig geld een 
nieuwe rits 
in laten zet-

ten.

Het Repair Café is elke 
2e zaterdag van de 
maand in kringloopwin-
kel de Werf

Is je stereo kapot? Neem 
het mee naar het repair-
café:

Schoenen en leren tassen kun je 
laten repareren bij de schoen-
maker in de Dorpsstraat

WEGGEVEN
Heb je iets wat jij niet meer leuk vindt?
Misschien is het wel een geweldig 
verjaardagscadeau voor iemand anders.
Scheelt jou weer geld. 

En als je niemand weet die je er blij mee kunt maken:
misschien kun je het verkopen op Marktplaats of op Koningsdag.

De kringloopwinkel is blij met verkoopbare spullen.

En de schoenmaker is blij met jouw oude schoenen, ook als ze kapot zijn.

Wil je toch iets weggooien, dan kun je in de circulus app zien waar het heen kan.

Twijfel je? Mail ons en we laten je weten waar je afval bij hoort!
We maken ook een poster waarop je kunt zien wat waar hoort. Alvast reserveren? 

Mailtje naar duurzame.balans@urticadevijfsprong.nl

R=163 G=212 B=155

39  101   74

242  98  77

246  145  88

255 218 104

217  147  145

dit zijn de 
nieuwe kleu-
ren van Urtica 
de Vijfsprong

van de onderste word ik erg blij :-)
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RESTJESDAG

Heb je toch eten over? 
Dan kun je een restjesbuffet houden. Van 
alle kliekjes van de afgelopen week maak 
je een feestelijk zes gangen diner of buf-
fet.
Ook kun je de meeste restjes in de soep 
doen.

restjessoeprecept
Snij een ui in kleine stukjes. Doe een klont boter in 
de pan. Als het uitgebruist is de ui toevoegen en even 
roerend bakken.
Voe nu beetje bij beetje warm water toe: Per persoon 
een kwart liter.
Voeg per persoon een lepeltje (of kwart blokje) bouil-
lon toe. 
Snij restjes rauwe groente in stukjes en breng aan de 
kook in de bouillon.
Na vijf minuten voeg je restjes toe die al een keer 
gekookt zijn geweest. 
Even pureren en klaar is je duurzame soep!

R=163 G=212 B=155

39  101   74

242  98  77

246  145  88

255 218 104

217  147  145

dit zijn de 
nieuwe kleu-
ren van Urtica 
de Vijfsprong

van de onderste word ik erg blij :-)

kers op de boerderij en cliënten die 
werken op de boerderij.

Op 19 april zullen we ’s middags 
preparaten uitbrengen en staan we 
stil bij de natuurwezens.

Op 18 mei is er een beleidsoch-
tend voor leden van de Provinci-
ale staten en ambtenaren van de 
gemeente.

Ook ligt het nog in de bedoeling 
om iets rondom de Groene GGZ te 
organiseren.

Bij alle evenementen willen we 
vertellen over de wederkerig-
heid van aarde, planten, dieren en 
mensen. Zorgen voor elkaar kan 
niet zonder dat we zorgen voor de 
aarde en andersom!

Astrid

filosofisch begrip en duidt op de 
natuurlijke geaardheid van bodem, 
planten en dieren en wat dit bete-
kent voor hun “zijn” voor mensen. 
In de landbouw wordt er al snel 
gekeken naar het nut wat bodem, 
plant en dier voor de mens heeft. 
Het nut is steeds meer economisch 
gekleurd en daarmee is de intrin-
sieke waarde van bijv. de koe uit 
het oog verloren. En daarmee ook 
het respect en de dankbaarheid die 
we kunnen tonen aan de planten en 
dieren en de betekenis die zij voor 
de mens hebben.

Rond Ahimsa zullen er diverse 
evenementen plaats vinden.

Op 5 april is er een ochtend voor 
de klanten van de winkel en de 
zuivel.

Op 13 april is er een symposium 
voor (zorg)boeren, zorgmedewer-

Ahimsa de rustende koe strijkt 
neer bij Urtica de Vijfsprong op 
23 maart en zal een maand of twee 
aanwezig blijven. (https://www.
odetothewilderness.com/ahimsa-
de-rustende-koe/?lang=nl) Het is 
een ode aan de koe en haar natuur-
lijke geaardheid. Zodat de mensen 
weer meer eerbied en dankbaar-
heid krijgen voor de betekenis 
van de koe. De komst van Ahimsa 
sluit mooi aan bij de ontwikke-
ling binnen de Vijfsprong waar 
we het laatste half jaar ‘de telos’ 
van bodem, planten en dieren 
hebben onderzocht. Telos is een 

Ahimsa
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Op de website komt een filmpje 
wat ik maakte met hulp van mijn 
zoon (met een drone) en Wynanda 
die binnen filmde. Ik gebruikte 
het voor mijn presentatie en een 
gedeelte ervan geeft heel mooi de 
plek van de Vijfsprong weer en de 
mooie ruimtes die we boven heb-
ben. 

Nu kan ik op woensdag- en don-
derdagochtenden uitwendige thera-
pie gaan geven op Urtica.

We hebben een mooie kamer 
ingericht in de Pentaan, het oude 
kantoor van de psychiatrie.
Er wordt binnenkort nog door de 
mannen van ‘klussen’ een wand 
geïsoleerd en 
alle muren ge-
verfd, er komt 
een zwaar flu-
welen gordijn 
voor de deur 
zodat duidelijk 
is dat als dat 
dicht is er the-
rapie gegeven 
wordt.

Even delen en  vieren: HOERA!!!
Begin februari behaalde ik mijn 
getuigschrift verpleegkundige 
antroposofische zorg.
Na twee en een half jaar studie, 
bijna elke woensdag naar Drie-
bergen en heel veel oefenen en 
verslagen schrijven mag ik mij 
‘verpleegkundige antroposofische 
zorg’ noemen.

Uitwendige therapie

Van harte 
welkom. 
Warme groet, 
Anne-Marie

Mocht je uitwendige therapie wil-
len of nodig denken te hebben, of 
iets willen horen over antropo-
sofische zorg, overleg dan met je 
behandelaar. Samen kijken we dan 
wat er past en mogelijk is. En kom 
anders even kijken in mijn mooie 
kamer en aan alle fijne olie ruiken. 
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Op 19 December hielden we daar 
een herdenkingsbijeenkomst.
Spiros is 78 jaar geworden. Hij 
was een echte meester-smid.

Wij houden hem in onze gedachten 
als een trouwe vriend met humor 
en een ruim hart. Vooral voor kin-
deren, die net als bij Sinterklaas, 
graag op zijn knie klommen om 
even aan zijn  lange baard te trek-
ken.

Door  Spiros hoorden de mensen 
op Kreta hoe mooi de Kerstspelen 
op de Vijfsprong zijn. Vooral ver-
telde hij hoeveel indruk de rollen 
die Stefan en Marijn speelden als 
Knecht en Herodes.”Herders en 
Koningen” was zijn thema.
Vanuit Kreta in Griekenland,tot 
ziens!
 
Attie Lichthart

Lieve vrienden, bewoners 
en medewerkers van de Vijf-
sprong,

Bij deze stuur ik jullie het 
droevige bericht dat mijn lieve 
vriend en levensgezel

Spiros Gianniotis

door de poort van het licht is 
gegaan op zondag14 novem-
ber.

Hij is in zijn slaap overleden.
Hoewel hij lang ziek was, 
kwam het afscheid toch onver-
wacht. Hij is op 15 November 
begraven zoals dat in Grieken-
land gebruikelijk is en in het 
dorp waar hij lang woonde, in
Kato Archanes op Kreta.

Spiros had heel intensieve gedach-
ten aan en over de Vijfsprong. 
Door wat hij hier op Kreta aan 
mensen/agrariërs vertelde over hoe 
er op de Vijfsprong gewerkt wordt, 
heeft hij veel uit gedragen in een 
cultuur (Kreta) die of nog traditio-
neel is, of vergiftigd.

Spiros Voorstelling
Pippa en Martijn hebben een voor-
stelling gegeven in de kleuterklas 
van de Vrije school in Deventer. 
Ze verbeeldden het verhaal van de 
warme want waarin steeds meer 
dieren een lekker huisje vinden.
Ze kregen een daverend applaus. 
Hen is gevraagd om in de zomer 
weer een voorstelling te komen 
geven.
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De mensen die aanwezig waren bij 
de lezing met wandeling kwamen 
heel enthousiast terug. Dat smaakt 
naar meer!

De gehele lezing is te lezen op 
onze website. Nu onder Nieuws, 
en later terug te vinden onder 
Verhalen. 

in vier delen over de preparaten, 
de natuurwezens en Persephone 
en hoe die voor haar met elkaar 
verweven zijn. 

Dat heeft ze eerder beschreven 
in een artikel in Motief, maar nu  
onderzocht ze de samenhang in het 
licht van midwinter:

Deel 1 Relatie mens en aarde
Deel 2 Biologisch dynamische 
preparaten
Deel 3 Persephone en de natuur-
wezens
Deel 4 Wat betekent midwinter 
voor de aarde en de mens?

Midwinter

Op 17 december heeft Edith Lam-
merts van Bueren een lezing gege-
ven op de Vijfsprong:
Wat betekent midwinter voor de 
aarde en de mens? 

Edith heeft jarenlang vanuit het 
Louis Bolk Instituut onderzoek 
gedaan naar de preparaten samen 
met Jan Weijsenfeld hier op De 
Vijfsprong, inmiddels al weer 
dertig jaar geleden. Nu vertelde ze 

Caren van Lammeren
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dingen in maar het is toch een heel 
vrolijk boek waar je blij van wordt. 
Een echte aanrader!

Iedereen is van harte welkom op 
de volgende boekenclub op 21 
april om 19.30 uur in de Pentaan.
 
We bespreken dan Ronja de Ro-
versdochter van Astrid Lindgren. 
Dit boek is ook als luisterboek 
verkrijgbaar. 
Voor de bespreking kun je tijdens 
het lezen een vraag bedenken 
over dit boek.

Het is leuk als je dan ook een 
ander boek meeneemt om te 
laten zien en wat over te vertellen. 
Een boek wat je ons zou aanraden 
om te lezen.

Waar vind je boeken?
- de bibliotheek in het dorp
- met je biebpas van Vorden kun je 

Boekenclub
De boekenclub is een paar keer bij 
elkaar gekomen. De eerste keer 
namen we onze lievelingsboeken 
mee om over te vertellen. In twee 
kleine groepjes kozen we een boek 
om te gaan lezen. Die hebben we 
de keer daarna besproken. De keer 
daarop kwamen er andere boeken-
liefhebbers en bespraken we veel 
verschillende boeken. 

We hebben de 
afgelopen keer 
Mathilda gelezen 
van Roald Dahl. 
Dit is een luch-
tig boek met 
veel leuke te-
keningen erin. 
Het is ook 
verkrijgbaar 
als luister-

boek. Er gebeuren veel akelige 

ook bij de bieb in 
Zutphen boeken lenen
Kopen kun je het 2e hands bij 
-Freya en Ruud: www.MooiExem-
plaar.nl
-of via www.Marktplaats.nl

Puzzel
Zoek de acht verschillen

1 popje hoek tafel
2 kachelpijp
3 Carens bloemen aan de muur
4 hengsel tas Martijn
5 Pet
6 Haren Jelly
7 Babyhandje in kinderwagen
8 Vloerkleed

Oplossing:
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Hoi allemaal, ik ben sinds 1 janu-
ari werkzaam als woonbegeleider 
bij de Hoogkamp. Urtica is nieuw 
voor me, veel nieuwe namen en 
gezichten en vele (mooie) indruk-
ken. Waarschijnlijk komen we 
elkaar een keer tegen in de wan-
delgangen en ik vind het leuk om 
dan met jullie kennis te maken!

Na jaren werken in jeugdzorg+, 
en de gehandicaptenzorg, heb ik 
bewust de overstap gemaakt naar 
deze kleinschalige woonvorm op 
het platte land. Waar ruimte is 
voor de bewoners om te zijn wie 
ze zijn, en waar op basis van ge-
lijkwaardigheid met elkaar wordt 
samengewerkt in deze prachtige 
rustgevende omgeving. 

Even voorstellen: Marjo Cop

Na lang 
sparen en 
veel kaarten- 
en koekjes-
acties was 
het zover: 
Op 1 maart 
werd de 
nieuwe vleu-
gel met veel 
spektakel 
naar binnen 
gehesen met 
een kraan! 

Vleugel
De oude 
ging weer 
mee naar 
een lief-
hebber. 

Peter Walhof
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domesticeerde planten en dieren 
en stelt de vraag of wij hier wel 
voldoende respect en zorg aan 
geven. Deze planten en dieren zijn 
voor hun voortbestaan afhankelijk 
van de mens. Het begrip telos, een 
filosofisch Aristotelisch begrip, 
wat doelgerichtheid betekent, is de 
toetssteen in het artikel. De vraag 
is hoe de eigen doelgerichtheid 
(de telos) van dieren en planten, 
zich kan verwerkelijken naast het 
gedrag dat hen wordt opgelegd 
vanuit het sterk toegenomen nut-
tigheidsstreven voor de mens in 
de landbouw. Vanuit hun eigen 
waarde en de waarde die zij voor 
ons hebben, verdienen de gebruikte 
dieren en planten ons respect. Het 
door mensen opgelegde gedrag 
en gebruik (nuttigheidtelos) is zo 

liefde plaatsten. Net als toen gaat 
het erom dat we als mensen “onze 
verantwoordelijkheid voor de 
aarde zo in daden kunnen omzetten 
dat al wat is, verzorgd wordt en ge-
stimuleerd wordt om zich naar zijn 
wezen te ontwikkelen”. Het biedt 
een perspectief voor het verwe-
zenlijken van de eigen natuurlijke 
aard en opgave van aarde, planten, 
dieren en mensen, waardoor een 
geestelijke realiteit waargenomen 
en geleefd kan worden. Dat vraagt 
denken in wederkerigheid.

Opleggen of eerbiedigen? 
Onlangs kwam mij een weten-
schappelijk artikel van stichting 
Corona onder ogen dat hierbij 
geheel aansluit. Het artikel be-
schrijft de dienende rol van ge-

Denken over wederkerigheid tussen zorg en 
landbouw
Uit: Motief 2022

hoe kunnen wij zorgen voor de aar-
de als wij niet zorgen voor elkaar / 
hoe kunnen wij zorgen voor elkaar 
als wij niet zorgen voor de aarde? 
Uit: Antjie Krog, Broze Aarde: een 
mis voor het universum

Het zorgen voor de aarde én voor 
elkaar komen we direct tegen in 
het combineren van landbouw en 
zorg. Binnen Urtica de Vijfsprong, 
een zorg- en BD-landbouwbedrijf 
middenin de natuur in de Achter-
hoek, proberen we deze combina-
tie opnieuw bewust te bevragen. 
Leidraad daarbij is de laatste strofe 
van de grondsteenspreuk die de 
pioniers 37 jaar geleden met zoveel 

aan die wij ten opzichte van alle 
levende wezens hebben. Het leidt 
ook tot een ethische reflectie die 
gesprekken kan verdiepen en tot 
nieuwe oplossingen en keuzes die 
in de praktijk gemaakt kunnen 
worden zodat de verschillende te-
lossen zich met elkaar kunnen ver-
zoenen. Planten en dieren vragen 
zorg en stimulering en hebben het 
recht om zich naar het eigen wezen 
te ontwikkelen. Daarin kan de 
gezondheidszorg, waarin al jaren 
ethisch gereflecteerd wordt op het 
stem geven aan kwetsbare mensen, 
behulpzaam zijn. Ook daar is het 
nuttigheidsdenken ver doorgedron-
gen in het ‘diagnose-recept- geld-
zak’ model en in de enorme con-
troledrang. Maar als je een humane 

Integriteit respecteren
Ik werd blij van dit denken over de 
telos en intrinsieke waarden van 
planten en dieren. Het opent de 
weg naar een concept van integri-
teit en tot het respecteren daarvan. 
Dit kan tegenwicht bieden aan het 
eenzijdige en vergaande denken 
over nut. Telos kan als begrip de 
mogelijkheid bieden om de in-
trinsieke waarde van planten en 
dieren verder uit te werken naar 
handvaten om een ander gesprek te 
kunnen voeren in de samenleving 
dat meer recht doet aan de com-
plexe vraagstukken die er leven 
als het gaat om voedsel produce-
ren en zorg verlenen. Het spreekt 
de bewuste verantwoordelijkheid 

overheersend geworden dat de 
natuurlijke eigen telos van planten 
en dieren geweld wordt aangedaan. 
Het niet meer rekening houden met 
de natuurlijke aard van planten en 
dieren vraagt een morele herwaar-
dering van de gangbare landbouw-
praktijken zodat dieren en planten 
zich weer meer volgens hun eigen 
aard kunnen uitleven. Dat komt 
de kwaliteit van de grond en de 
producten ook ten goede.

Stichting Corona is een stichting die als doel heeft “geesteswetenschappelijke aspecten van technologische ingrepen bij planten, 
dieren, mensen en ecosystemen (inclusief bodems) te onderzoeken, met het oog op mogelijke aantasting van hun waardigheid, en de 
vondsten daarvan in te brengen in de maatschappij”. Het betreffende artikel ‘Handling Tensions between Natural and Utility Pur-
pose of Farm Animals and Crop Plants’ van Paul Struik et al. is gepubliceerd in Sustainability 2019, 11, p.1019-1033. Zie ook: www.
stichtingcorona.nl
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om de waarde daarvan te erkennen. 
Bij Urtica de Vijfsprong gaan we 
na hoe het telos begrip kan helpen 
tot vernieuwingen in de interactie 
tussen mensen, dieren en gewassen 
te komen die hen alle drie wezen-
lijk ten goede komen.

Astrid van Zon is bij Urtica de 
Vijfsprong eindverantwoordelijk 
voor het landbouw- en zorgbedrijf. 
Sinds deze zomer is Urtica de 
Vijfsprong voorloper in de groene 
GGZ. Naar de telos van de koe en 
de rode kool in samenhang met de 
bedrijfsindividualiteit wordt met 
behulp van stichting Corona on-
derzoek gedaan. Voornemen is om 
de uitkomsten in het voorjaar van 
2022 te presenteren. 

verwezenlijken. Onder groen valt 
een natuurlijke, schone en afwis-
selende omgeving. De natuur en 
landbouwactiviteiten worden als 
bron ingezet om mensen te onder-
steunen in hun herstel. Denk aan 
het inzetten van het ritme van dag, 
nacht en seizoenen, het onderdeel 
zijn van een groter geheel, het 
ervaarbaar zijn van geestelijke 
krachten, en het in contact komen 
met de natuur in onszelf.

Zorgen voor elkaar en zorgen voor 
de aarde vragen een vergaande sa-
menwerking tussen mens en aarde, 
planten en dieren en tussen mensen 
onderling. Een samenwerking die 
het bestaan van ieder levend wezen 
respecteert en een wederkerigheid 

psychiatrie wilt verwezenlijken 
staat niet de diagnose op de voor-
grond, maar de mens zelf.

Herstellen Hier sluit het nieuwe 
zorgconcept “herstellen in het 
groen” van Urtica de Vijfsprong 
op aan. Herstellen is een zoektocht 
naar een “hernieuwde ik beleving”, 
een uniek proces van verandering, 
waardoor er een hoopvol en zinvol 
leven geleid kan worden binnen 
de beperkingen die psychische 
klachten met zich meebrengen. Het 
betekent dat we mensen ondersteu-
nen in het “ja” zeggen tegen hun 
eigen levensverhaal, met kracht 
en kwetsbaarheid, zodat zij hun 
eigen opgaven kunnen uitwerken 
en hun individuele telos kunnen 

Nature for Health heeft in samenhang met IVN diverse GGZ-instellingen als voorloper benoemd in de groene GGZ. Deze instellingen 
zetten zich in om natuur als bron voor mentale gezondheid in te zetten. 

Bedrijfsindividualiteit is een begrip uit de landbouwcursus die Steiner in 1924 hield voor de boeren. Hij introduceert daar het idee dat 
een landbouwbedrijf als een op zichzelf staande individualiteit kan worden opgevat.

Wie wint er volgend jaar...?
Doen jullie dan weer mee!!

1 de lekkerste
2 de verrassendste
3 de mooiste

Dit was eigenlijk onmogelijk, want 
iedereen was meesterbakker van 

de avond! 
De winnaars 
kregen een 
prachtige pol-
lepel met de 
unieke tekst 
‘meester-
bakker, heel 
urtica bakt 
2022’

Twee rijen baksels stonden er op-
gesteld, een lust voor het oog.

 Ongeduldig liepen de beoorde-
laars langs de heerlijkheden, want 
de eerste ronde ging alleen maar 
over het uiterlijk van de baksels. 

Pas bij de tweede ronde mocht er 
geproefd worden, kleine hapjes, 
want je moet een gaatje overhou-
den voor de laatste taartjes.
Smullen geblazen en ondertussen 
ook nog beoordelen. 
Er waren drie prijzen te winnen:

Heel Urtica bakt
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puinscherven dat nadien is aange-
pleistert. Op de zolder waar vroe-
ger hooi of stro werd bewaard zijn 
nog oude ankergebinten te vinden 
waar merktekens op staan uit de 
tijd van de eerste vermelding. Het 
dak is deels voorzien van riet en 
het onderste deel is met pannen 
gedekt.

In de woonkamer is de oorspron-
kelijke schouw (bozem noemen we 

De boerderij was een pachtboer-
derij waar de vader van Jan op 22 
februari en 22 augustus van elk 
jaar de pacht betaalde aan de fami-
lie Thate van kasteel Den Bramel. 
In 1974 hebben wij de boerderij 
kunnen kopen. 

Het is gebouwd als een hallen-
huisboerderij met een verbreding-
verhoging aan de rechtervoorzijde. 
De voormuur bestaat uit stenen en 

Noaberpraat: de Schutte in het Galgengoor

Op Boerderij ‘de Schutte’ wonen 
wij, Jan en Willemien Visschers. 
Jan is er geboren en ik woon er 
sinds ons trouwen. We hebben 
samen het varkensfokbedrijf uitge-
breid met melkkoeien en later ook 
nog jongvee. De Boerderij aan de 
Galgengoorweg 6 (vroeger was het 
C111), is voor het eerst vermeld in 
1756. Het is dan ook een gemeen-
telijk monument. 

op de grens van heidevelden. 
Om de bozem hangt een gekant-
klost schoorsteenkleedje. Deze 
hebben we gekregen van een van 
onze buren die familie was. We 
zijn daar erg blij mee en gaan er 
voorzichtig mee om want het is 
heel teer door slijtage, maar ja wat 
wil je ook als het zo oud is en puur 
handwerk. 

Onder de schoorsteen was vroeger 
een open vuur. De sporen daarvan 
zijn nog zichtbaar boven onze 
huidige keuken. Nu hebben wij een 
gaskachel maar de smeedijzeren 
haardplaat is er nog. Hier staan 
twee engelen en bloemranden op.

Bij toeval kwamen we erachter dat 
hier in 1855 een familie Burkink 
heeft gewoond. Laat ik nu van 
meisjesnaam ook Burkink heten! 
Hoe bijzonder kan het zijn. 

dat) nog aanwezig met afbeeldin-
gen van een kat en een hond. Het 
leuke is dat de kat je altijd lijkt aan 
te kijken, waar je ook staat in de 
kamer. De houten richel heeft een 
bijzondere kleur. Deze is beschil-
derd als een groenachtige graniet 
en daarna voorzien van een ver-
nislaag. Bij onderzoek door ‘Oud 
Vorden’ bleek een dergelijke imi-
tatieschildering van de schouw, en 
helemaal in deze kleurcombinatie, 
wel heel bijzonder te noemen. Men 
verwacht het niet in een voor die 
tijd eenvoudige boerderij gebouwd 

Deze meidoorn is meer dan 100 
jaar oud!

Vanaf 1891 heeft er de eerste 
familie Visschers gewoond. 
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Zodoende kwam de oude schuur 
vrij en hebben onze zoon Sander 
en zijn vrouw Marion het kunnen 
verbouwen tot woning. Samen met 
onze kleindochters Pien en Jet wo-
nen ze nu in De Olde Schure.

Willemien Visschers

Naast de boerderij staat nog een 
schuur, de ‘Olde Schure’ waar wij 
zeugen in verzorgden die wacht-
ten tot de tijd daar was om gedekt 
te worden door een beer (man-
netjesvarken). We noemden het 
daarom voor de grap ook wel het 
‘eroscentrum’. Eind 2007 zijn we 
gestopt met het bedrijf omdat Jan 
ging samenwerken met de Vijf-
sprong. Onze agrarische bestem-
ming is toen overgegaan naar de 
Vijfsprong zodat daar de serrestal 
gebouwd kon worden.

D’olde schure

Het Prikkelblad
Is een uitgave van Urtica De Vijfsprong.

De leef/werkgemeenschap
Urtica de Vijfsprong is een samengaan van 

zorginstelling Urtica en 
biologisch dynamisch bedrijf Stichting De Vijfsprong 

en bestaat sinds 1984.

Urtica De Vijfsprong biedt behandeling en zorg, aan mensen 
met een psychiatrische problematiek en aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Het samen leven en werken staan 

hierbij voorop. Het boerenbedrijf is hierin de spil, 
antroposofie de inspiratiebron.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen 
of een kijkje nemen op onze website: 
www.urticadevijfsprong.nl
Urtica De Vijfsprong
Reeoordweg 2a   7251JJ Vorden
0575 553459
info@urticadevijfsprong.nl

vormgeving De Groene Gans                                   

                                      de Groene Gans   
   ww
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egr

oenegans.nl

Culturele Agenda
23 maart  Yoga avond   

5 april  Ahimsa bijeenkomst 
5 april  Zang avond  
13 april Ahimsa bijeenkomst  
19 april preparaten roeren
21 april boekenclub  
27 april  koningsdag   

week 18-20 kunstzinnige avonden  
26 mei  hemelvaart   

2 juni  (buiten)spelletjes avond 
 
6 juni  Pinksteren
23 juni  Sint Jan

7 juli  Open Podium   
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