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2021.3a Het laatste nieuws.
Deze keer mooi nieuws
De lezing “natuurlijk tuinieren met planten en dieren” van Leo Brand via

Zoom livestream gaat toch door. HET GAAT DUS TOCH GEBEUREN
In de vorige Nieuwsflits (2021.2) vermeldden wij dat onze bedoeling is om eens een lezing
virtueel via Zoom livestream aan te bieden. Dit met de lezing “Natuurlijk tuinieren met planten
en dieren” door Leo Brand.
Op 1 feb. hebben wij de deelnemers die zich aanmeldden laten weten dat dit ons niet lukte.
Nu hebben we goed nieuws: het gaat toch alsnog door. Gisterenavond hebben we een try
out gehad. Het is prima gegaan. Dus hebben we besloten de lezing alsnog door te zetten. De
planning is …………………
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.
De lezing wordt verzorgd door Leo Brand, Bergschenhoek.
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.)
Voor de deelname moet u zich registreren. Als je dat al gedaan hoeft dat niet meer natuurlijk.
Wij hebben jullie gegevens nl. dan al.
Wil je toch ook graag meedoen. Dat kan. Wel dan aub snel opgeven. Dit kan door op de
volgende link

klik hier

te klikken, daarna het formulier in te vullen en te verzenden.
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Dit graag uiterlijk 15 feb. a.s. DOE MEE HET IS ECHT NIET MOEILIJK. LUKT HET
NIET… BEL OF MAIL MIJ DAN EVEN. Telf. 0493-693048. E: gerard--derikx@hetnet.nl
De lezing duurt ca. 2x45 minuten, met een korte pauze tussentijds.
Iedereen krijgt daarna de inloggegevens/link toegestuurd per mail, met een beschrijving voor
het gebruik van Zoom en nog wat aanvullende gegevens . Je moet o.a. ZOOM hiervoor
downloaden. Hieraan zijn overigens geen kosten verbonden.
Door op de link in de uitnodigingsmail te klikken kun je deelnemen aan de lezing. Voor het
volgen van de livestream presentatie heb je een pc of laptop nodig.
En nu nog meer goed nieuws:

Zadenverdeling van de vaste planten kerngroep
Beste mensen,
Voor het eerst sinds vele jaren is het weer eens echt winter en het voorjaar lijkt nog ver weg.
Een mooie tijd om er toch alvast mee bezig te zijn.
We gaan er vanuit dat de zadenverdeling op 3 maart a.s. niet door kan gaan zoals we dat
gewend zijn. Nu willen we hieraan op een andere manier invulling geven.
Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen toch hun plantenzaden in willen leveren bij Anita
Nijssen, Hoeksestraat 25 5712 AP Someren. Het liefst vóór 22 februari a.s.
Anita zal deze zaden opzakken en opnemen in een zadenbestellijst. Via de mail krijgen alle
leden vervolgens de bestellijst toegestuurd. Dit gebeurt in de laatste week van februari. Jullie
kunnen op de lijst aangeven van welke plant je een portie zaad wilt hebben.
Anita maakt voor de belangstellenden een zadenpakket klaar met de uitgekozen zaden.
(zolang de voorraad strekt natuurlijk). Vervolgens laat ze hen weten wanneer het pakketje bij
haar opgehaald kan worden.
Mocht iemand niet in staat zijn om het pakketje zelf op te halen dan zal het bezorgd worden.
Op deze manier kunnen we toch met onze tuinhobby bezig zijn. Tenslotte is tuinieren een
van de weinige dingen die we ongestraft kunnen doen in deze Coronatijd.
We hopen op een mooie inbreng van zaden.
Ten slotte nog, voor zover nodig, nog een overzichtje van afgelaste activiteiten de komende
tijd vanwege de coronasituatie:
1. Do. 18 feb 20u Thema-avond dendrologie (Verjonging)
2. Wo 24 feb 19u Workshop kalabas beschilderen
3. Wo. 3 mrt 20u Zadenverdeling kerngroep vaste planten (zie info. hierboven over de
uitvoering op ’n andere manier)
10 feb.2021; vrijwilliger administrateur/Gerard Derikx

