Centrum voor Energieregie

Permacultuur Café woensdag 20/7
Bijgedragen door Alec Boswijk
zondag 17 juli 2011
Laatst geupdate op maandag 18 juli 2011

Iedere 3e woensdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur. Vooraf kunt genieten van een heerlijke rawfoodmaaltijd.
Reserveren bij Alec (info@energieregie.nl ). Na 19.00 uur zijn er de zeer bijzondere drankjes (voor eigen rekening )

Het doel is kennismaken, gezelligheid, vriendschap en netwerken voor iedereen die beroepsmatig of als hobby bezig is
met, of interesse heeft in de productie , distributie of verwerking van (stads-of streek-) landbouwproducten en zich wil
inzetten voor een rechtvaardige, dier-en milieuvriendelijke en gezonde voeding.
Voor vraag en aanbod , bijvoorbeeld hulp bij klussen, zaaigoed , voedingsmiddelen, thuisrestaurants kunt u gebruik
maken van de faciliteiten van Marktplaats. Kies als zoeksleutel "ABCO " + gevraagde of aangeboden dienst/product >
Categorie : bijv . " hobby en vrije tijd" > postcode + afstand > klik "ZOEK" .www.marktplaats.nl
Voor onderling contact kan gebruik gemaakt worden van Facebook, groep ABCO
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_207198519295898&ap=1
START : HET EERSTE CAFÉ IS OP WOENSDAG 20 JULI 2011 . Zie ook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=117592071664379
Mail voor meer informatie naar ABCO :
amsterdamseboeren@gmail.comInformatie over een buurtmoestuin trekkenOp vrijdag 15 juli van 16.00 &ndash; 17.30u
is er een bijeenkomst over het aanbod van het project Groene Ruimte Maken, met na afloop een borreltje. Locatie:
Vrouwencentrum Vrouw & Vaart, Pres Allendelaan 733. Ook voor niet-deelnemers met interesse om een buurtmoestuin
te starten! Op verzoek kan Annet hen meer info en een flyer sturen. Wie dan niet kan, graag even een belafspraak
maken met Annet of Janine, na 15 juli. VacaturesBij het project Groene Ruimte Maken zijn enkele vacatures. Zie de
aankondiging. Graag je reactie vóór 15 juli. Aankondigingen / Agenda
·

Zondag as 10 juli Open dag Fruitdoolhof in Boven-Leeuwen, zie uitnodiging in bijlage

·
Donderdag 14 juli van 17.45 &ndash; 19.30u nodigt Fransje jullie uit om de presentatie van haar heruitgegeven boek
bij te wonen; in The Hub, Westerstraat 187, met interessante (perma) sprekers, zie flyer Tuinen van Overvloed
·
Zondag 17 juli van 12-15u nodigen Zainab en ik je uit voor: Timmer je eigen plantenbak, Buurtmoestuin Dijkgraafplein.
Wil je een keer meedoen met de tuingroep, mail Zainab voor data.
·
Woensdag 20 juli 19u Permacultuurcafé bij het Centrum voor Energieregie en integrale duurzaamheid,
www.energieregie.nl, Overtoom 409 http://amsterdamseboeren.blogspot.com/ Neem wat rauw voedsel of geld mee,
iedere 3e woensdag van de maand!
·
Donderdag 21 juli van 20-22u spreekt Natascha op een Kennisbijeenkomst over Stadslandbouw in Amsterdam van
Groen Links Amsterdam West, zie http://amsterdamwest.groenlinks.nl/node/69511 Komt allen!
·
Zondag 7 augustus Open tuindag op SWOMP, perma-buurttuin in De Pijp, vanaf 12 uur, Rustenburgerstraat 440,
http://swomp.wordpress.com/2011/06/
·
Woe 17 augustus 19u Permacultuurcafé zie 20 juli Zo min mogelijk emailsRond half augustus sturen we weer een
mail; heb je dan nog aankondigingen van evenementen, nieuws over je tuin of jezelf of boeken- en webtips, stuur ze
dan graag naar Annet voor 15 augustus!Heb je nog andere tips en vragen over de cursus, mail Annet of wie het betreft,
niet iedereen tegelijk. Zij is echter op vakantie van 25 juli t/m 14 augustus.Met tuingroet, voor degenen die voorlopig
een slaaf van hun tuin zijn veel tuinplezier, voor de rest, fijn en veel vakantieplezier!.
Linder, Fransje, Janine en Annet
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