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2021.2 Lezing “natuurlijk tuinieren met planten en dieren” van Leo Brand via Zoom
livestream
In de vorige Nieuwsflits (2021.1) vermeldden wij dat onze bedoeling is om eens een
voorgenomen lezing virtueel via Zoom livestream aan te bieden. We gaan dit doen met de
lezing “Natuurlijk tuinieren met planten en dieren” door Leo Brand, vermoedelijk rond half
februari a.s.
Vooraf enige informatie:
Info. over de lezing:
Een ‘natuurlijke tuin’ betekent zeker geen ‘verwilderde’ plantentuin. Alles wat u aan planten en
vormgeving mooi vindt, kan erin. Het betekent wél: rekening houden met de natuurlijke
processen die ook in een tuin plaatsvinden. En daar dan op inspelen. Dan krijgt u een tuin die
niet alleen mooi is, maar die ook gezond leeft. Waar vlinders, egels en kikkers graag komen
en
waar
uw
kinderen
zonder
gevaar
voor
vergiftiging
kunnen
spelen.
Onkruidbestrijdingsmiddelen zijn niet meer nodig en het onderhoud zal steeds verder
afnemen. Zodat u meer tijd heeft om te genieten van alle dieren in uw tuin.
Wat is livestream
Livestream: Streaming is, zoals wellicht bekend, een techniek waarbij een audio- en/of
videobestand via internet beluisterd of bekeken kan worden zonder het eerst te downloaden.
Livestreamen gaat nog een stapje verder: het signaal van een camera of andere live bron
wordt onmiddellijk verstuurd. In de huidige tijdsomstandigheden wordt dit veelvuldig toegepast.
(o.a.binnen het onderwijs, lezingen, presentaties etc.) Wij gaan het uitproberen met een lezing
via Zoom livestream.
De lezing wordt verzorgd door Leo Brand, Bergschenhoek. Datum: vermoedelijk do. 11 feb.
a.s. aanvang 19.30u.
Voor de deelname moet u zich registreren. De registratie is verplicht en kan door op de
volgende link klik hier
te klikken, daarna het formulier in te vullen en te verzenden. Dit
graag uiterlijk 1 feb. a.s. De lezing duurt ca. 2x45 minuten, met een korte pauze tussentijds.
Iedereen die zich heeft geregistreerd krijgt de inloggegevens/link een week tevoren
toegestuurd, met een beschrijving voor het gebruik van Zoom en nog wat aanvullende
gegevens (o.a.de exacte datum en tijdstip). Door op de link in de uitnodiging te klikken kunt u
deelnemen aan de lezing. Duidelijk zal wel zijn dat voor het volgen van de livestream
presentatie een pc of laptop nodig is.
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