Nieuwsbrief nummer 06, December 2014
Velt afdeling Gooi en Eemland
Email: veltge@outlook.com
Website: www.velt.be/gooieneemland
Beste Velters,
Hierbij de 6de nieuwsbrief, waarin wij jullie over een aantal zaken willen informeren. Allereerst
maken wij jullie attent op de lezing van 13 december a.s. over “Permacultuur”. Deze lezing vindt
plaats in “De Wel”, Rutgers van Rozenburglaan 1, Eemnes, en begint om 13:30 uur. De kosten zijn
3,50 Euro voor leden en 5,00 Euro voor niet leden. Voor meer info zie pagina 2.
Op 22 januari 2015 hebben we ‘s avonds een lezing over “Bodem en Compost” in “De Groene Inval” te Baarn. Nader info volgt in de volgende nieuwsbrief. De kosten zijn 3,50 Euro voor leden en
5,00 Euro voor niet leden.
Ook organiseren wij een moestuin-cursus van vier dagdelen op dinsdag 20 januari 2015 ‘s avonds,
zaterdag 31 januari 2015 ‘s middags, dinsdag 10 februari ‘s avonds en tot slot op zaterdag 14 februari ‘s middags. De prijs voor dit alles is voor jullie als lid 40 Euro, en als jullie het boekje “Ecologisch Tuinieren” erbij willen hebben, is het 45 Euro. Niet leden betalen 60 Euro. De cursus vindt
plaats in “De Groene Inval” te Baarn. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Uiteraard kunnen jullie je voor bovengenoemde activiteiten aanmelden middels een E-mail.
Dan een minder prettige mededeling: Wegens drukke werkzaamheden, zal ik per 31 december 2014
niet meer actief als bestuurslid (in de rol van penningmeester) zijn. Wel zal ik de nieuwsbrief blijven maken, en zorg dragen voor de website.
Het bestuur is dus op zoek naar een nieuw bestuurslid in de rol van penningmeester. Kandidaten
kunnen zich per mail bij het bestuur melden.
Wij hopen jullie allen in ieder geval op 13 december te ontmoeten, en lukt dat niet, dan wenst het
bestuur jullie een fijne kerst en een Veltrijk 2015 toe.

Tot de volgende nieuwsbrief
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Lezing Permacultuur: ontwerpen met mens en natuur
Deze lezing met als onderwerp “Permacultuur” gaat o.a. over hoe je een lekkere eetbare tuin kunt ontwerpen die niet alleen mooi, maar ook nuttig is voor jezelf en andere levende organismen. Het resultaat zou je een "ontworpen ecosysteem" kunnen
noemen. De filosofie past bij streven naar lokaal geproduceerd, vers en gezond voedsel wat met respect voor de mens en de aarde is gegroeid.
De lezing word gegeven door een professionele tuinder met veel kennis over biologische groenteteelt en permacultuur en zij bespreekt ontwerphulpmiddelen die kunnen
helpen om o.a. je tuin zodanig (her) in te richten dat het binnen je eigen draagkracht
valt en de oogst optimaal is. De oogst kan bijvoorbeeld bestaan uit eetbare produkten,
schoonheid of biodiversiteit.
De lezing vindt plaats op zaterdag 13 december van 13:30 - 16:00.
In “De Wel”, Rutgers van Rozenburglaan 1 in Eemnes
Kosten: Velt-lid €3,50 en niet leden € 5,00. Contant te betalen bij binnenkomst.
Opgeven voor de lezing kan bij jddeloor@tiscali.nl of bij veltge@outlook.com
Bij de lezing is het mogelijk om de publicaties van Velt te bekijken en eventueel tegen contante betaling aan te schaffen.
Route beschrijving:Vvanaf de Laarderweg komt u bij het winkelplein. Sla af voor de
RABObank langs (Braadkamp), ga vlak na de Chinees links (Torenzicht), bij de eerste straat rechts op de hoek is het, tegenover de fietsenmaker. (Rutgers van Rozenburglaan 1). De ingang is aan de zijkant. Parkeren kan voor de kerk en voor het
gebouw zelf. Er zal een rode Velt-vlag buiten staan.
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