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16 januari 2017
Beste mensen, de eerste korte nieuwsbrief van het jaar 2017 ligt voor u. Voor meer informatie zij verwezen
naar onze website. U klikt daarvoor op de plaatjes of op de blauwe links, met Ctrl-klik
1. Van de bestuurstafel.
De financiële gegevens over 2016 zijn ondertussen toegevoegd aan de nieuwe NVLV-database, die nu ruim
11 jaar beslaat. Op de komende Alg. Ledenvergadering zal de database besproken worden. Hij is opgezet om
een betere vergelijking van de resultaten uit individuele jaren mogelijk te maken, evenals een eindafrekening
voor de vorige penningmeester, die op 10 oktober 2014 per direct uit het bestuur is gestapt maar tot eind
2014 nog heeft kunnen beschikken over onze Triodos-rekening. Dit met wat minder prettige gevolgen voor
het eindsaldo van 2014. U krijgt binnenkort bericht over datum en stukken van de ALV, die staat gepland
voor eind februari. De contributies over 2016 zijn helaas niet in hun volledigheid betaald. De leden Kieft,
Schuring, Hoedjes, Litjens, Poppelaars, Vriend en Osinga wordt verzocht dit alsnog en onmiddellijk te doen.
2. De themadag ‘Steenmeel: nood-!-zaak’ wordt gehouden op 9 maart in de Schaapskooi te Lunteren
Na de succesvolle dag over Biofotonen 9 dec ’16, gaan we het op 9
maart hebben over steenmeel, als basisingrediënt voor de stimulering
van natuurlijke bodemvruchtbaarheid. De Egyptenaren wisten er al
van, maar tegenwoordig weten we nog wel een stuk meer. Onze
sprekers zijn deze keer Huig Bergsma, Gino Smeulders en Bert Carpay
3. Het Europees Burgerinitiatief voor het uitbannen van glyfosaat gaat over ruim 2 weken van start.
Glyfosaat is een systemisch werkende onkruidverdelger die destijds in
Europa is toegelaten zonder onafhankelijk onderzoek naar de effecten te
doen. Het Europees Burgerinitiatief eist van de EC dat er nu geen nieuwe toelating komt zonder onderzoek.
4. Praktijkdag over hergebruiksvormen van organisch rest-materiaal + Wetenschapssymposium 9/10 feb
Voor de landbouw is het van groot belang voldoende koolstof en microbieel leven terug
te brengen in de wortelzone. Maar niet alle verwerkingstechnieken dragen daar in
dezelfde mate aan bij en niet alle technieken resulteren in het gewenste microbieel
leven. Voor de gelegenheid wordt em.-prof. R. Sinha overgevlogen uit Australië. Hij zal op
beide dagen spreken over de optimale verwerking van organisch restmateriaal.
5. Gaia Sira organiseert 2 dagen: Over vitaal voedsel en over Balanceren v/e bedrijf. Download persbericht
De 1e dag gaat over biofotonen in ons voedsel en de bodem, en hoe deze de
vitaliteit van producten, maar ook van alle levende organismen bepalen. De 2e
dag gaat over het balanceren van het binnenmilieu in mens- en dierverblijven
ten aanzien van elektromagnetisme, lucht, licht en akoestiek. Teven gaat het om het vitaliseren van het
water met de Aqua4D methode die Walther Thut al eerder in de cursus Kwantumlandbouw uitlegde.
Aanmelden 06 4238 3361 graag voor 18 januari!
6. Praktijkschool Aarde-Werk ’De Stegge’ organiseert een Praktijkopleiding Permacultuur van 3 maanden
Permacultuur beklijft pas echt als er een integratie plaatsvindt van theorie en praktijk. De
school biedt daarom v.a. 27 maart een praktijkopleiding Permacultuur van 3 maanden aan.
Opgeven kan via 06 48355663 of op info@aarde-werkdestegge.nl voor een intake-gesprek.
Met vriendelijke groet, Dirk Hart, secretaris/penningmeester NVLV

