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Nieuwsbrief

kerst
ecodorp Bergen

20 12 2015

Ecodorp Bergen

lieve vriend en lezer,

Fredjan in stoel gemaakt door
Jos van Haarlem

In dit nummer

Aankondiging cursussen januari:
NVC en Humus!

kerstcadeau‐idee:
geef een certificaat!
een certificaat is een aandeel aan
2
het eerste ecodorp van Nederland!
wist je dat je bij ons ligfietsen kan
huren?
en als je met een grote groep komt,
we ook de catering achteraf
verzorgen met vuur en alles erop
5
en eraan?

Het is al meer dan een half jaar geleden sinds de laatse
nieuwsbrief en wij willen juillie graag een fijne kerst wensen
en het jaar uitluiden. Er is zo veel gebeurd in ons dorp dat
wij er niet aan toe kwamen om het contact met jullie via de
nieuwsbrief goed te onderhouden. Dus, bij deze een
volledige up-date. Veel leesplezier en wellicht tot een
volgende mee-werkdag (elke donderdag) of meewerkweekend (elk derde weekend van de maand).
.
Sanering
Bijna alle beton is nu verwijderd, behalve op een deel van
het meest oostelijke plein plein 1. Hier liggen enorme
bergen van vergruisd beton van de platforms en de
gebouwen die verwijderd zijn van de rest van het terrein,
klaar voor een tweede gebruik. Deze betonkorrel zal in de
eerste helft van het volgend jaar verwijderd worden waarna
de rest van dit plein ook betonvrij gemaakt kan worden. En
dan is een hele grote klus geklaard. Ook op google maps is
goed te zien wat er allemaal is veranderd, en zelfs de

Volg mij naar pagina
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[Uitgave] :: [Datum]

sloop
loodsen
De samenwerking met onze sloper Johan verloopt tot
grote tevredenheid van alle partijen. Wij zijn hem heel
dankbaar.
Leidingen.
Op verzoek van onze buren, defensie, zijn
alle leidingen die van ons terrain naar hun
terrain lopen afgesloten en nieuw aangelegd
over ons terrein. Afgelopen weken heeft
onze aannemer daarvoor veel grondwerk
verricht. Oude hemelwaterafvoeren en
drainage buizen werden afgekoppeld. Gas,
elektra en rioolleidingen zijn aangelegd als
tussenstap naar zelfvoorzienendheid.

Bezoek politieke partijen.
We hebben alle politieke partijen
ondertussen uitgenodigd om te laten zien
wat we aan het doen zijn en om onze
wensen wat betreft het bestemmingsplan
toe te lichten. De reacties waren heel
positief. Lokale politici waren onder de
indruk over de vooruitgang, die wij geboekt
hebben. Diverse politici hebben hun
waardering en steun uitgesproken voor ons
initiatief.
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Hekken verwijderen.
Provincie Noord Holland vroeg ons het
landschap rond het vliegveld weer in zijn
oorspronkelijke staat terug te brengen. En
betaalt ons daarvoor!

Wonen
in
het dorp

Rondom ons terrein zijn de meeste hekken nu verwijderd.
Wij hebben ook het hek aan de zuidkant van ons terrein
verwijderd, meer dan een kilometer! De hekken
verkopen wij en dat levert weer geld op wat we goed
kunnen gebruiken. We hebben voor dit werk een uniek
apparaat ontwikkeld, de mobiele prikkeldraad roller .

De gemeente gaf aan
vergunning te willen geven
voor verblijf in tijdelijke
woonruimte, de
voorwaarden worden nog
bekeken.
We wachten al erg lang op
deze toestemming want we
willen zo snel mogelijk met
meer mensen op het terrein
gaan wonen. Dat is nodig
voor de vorming van onze
groep, de ontwikkeling van
het dorp en alle
werkzaamheden, die
daaraan gekoppeld zijn.
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Vervolg van pagina 1

huidige foto loopt alweer achter.
Een deel van de sloop rekening betalen we uit de verkoop
van materialen zoals de beton korrel, stelcon platen,
lantaarnpalen, vele meters koperen leiding, hekwerk en ijzer
voor hergebruik. De verkoop is al begonnen. Een gedeelte
van de gemalen betonberg op plein 1 is afgelopen week
afgevoerd naar Berdos, de voetbalvereniging op de
Groeneweg om te dienen als onderslag voor het nieuwe
parkeerterrein.

Ifac
We hebben deze zomer bezoek gehad van het International
Festival of Art and Construction. Meer dan 200 jonge
architecten en bouwingenieurs uit 20 landen waren 10 dagen
bij ons te gast. In diverse workshops werden prachtige
bouwsels gemaakt van een huis met een open dak, waar een
boom doorheen groeit, speeltuin, een dome, een
drinkwaterbank, een waterfiets also ook een camera obscura
en veel veel meer. Het was een bruisende creatieve tijd met
elke avond live muziek op een hoog niveau. We kijken blij
hierop terug.
Diverse kunstwerken bleven achter die een plekje kregen op
de kunsttiendaagse in oktober waar we dit jaar voor het eerst
aan mee deden.
Ifac wil komend jaar weer langs komen.
Het cultuurplein heeft weer laten zien wat een ideale plek dit
is voor evenementen.
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wespen
koningin

dit kunstwerk is gemaakt binnen
de IFAC door een groep
Mexicaanse kunstenaars.
Tien dagen lang hebben zij
geconcentreerd diverse zaden en
bonen opgeplakt met een
mengsel gebaseerd op melk.
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Kunsttiendaagse
Voor het eerst deden we mee met de K10daagse en we kunnen met trots zeggen dat het
een geslaagde expositie was met meer dan 1000 bezoekers!
Een van de kunstenaars, Joke Vink, werd zelfs genomineerd voor de Juryprijs.
Cleo van Mechelen, de fotografe die naast Dina het meest aanwezig was tijdens de
kunsttiendaagse, vond het extra leuk dat de bezoekers niet alleen uit nieuwsgierigheid
naar het ecodorp kwamen maar ook echt interesse toonden voor het ge-exposeerde
werk.

.

Zowel de jonge als de oudere bezoekers genoten van de diversiteit aan kunstuitingen, van
installatie tot beeldende kunst, van fotografie tot conceptueel werk, buikdans van Anicha en
een heel grote verrassing was het bezoek aan de Ger waar gedichten werden voorgedragen.
De expositie in combinatie met het werk van de Ifac-studenten deed het cultuurplein echt
bloeien.
Er was veel gezelligheid, vuurtjes, fantastisch muzikale optredens, kortom een goed idee om
het elk jaar terug te laten keren.
Dina was de goeie ziel, die alle gasten ontving en van alles ter plekke verzon om de
kunstenaars blij te maken. Well done, Dina en René Paul!!
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Tiny house klaar!
Zeven maanden hebben Leon en Anna geploeterd en
gezwoegd in loods 1. Afgelopen donderdag werd het
resultaat feestelijk gepresenteerd: het eerste volledig
ecologisch verantwoorde tiny house van Nederland.
Alle bouwmaterialen zijn recycled of kunnen
hergebruikt worden. De ruimte van binnen voelt fijn en
ruim. “Tiny houses” zijn een antwoord op de
hypotheek-crisis in de Verenigde staten. Amerikanen
konden zo hun droom van een eigen huis realiseren,
weliswaar klein en op wielen, maar zonder hulp van
een bank.

Leon heeft nu veel kennis opgedaan over het bouwen op
een verantwoorde manier. Hij staat klaar om nieuwe
opdrachten in ontvangst te nemen voor het volgende
tiny house. Noord Hollands Dagblad, radio
NoordHolland, Bergen Binnen, Flessenpost en de
Telegraaf waren aanwezig en publiceren tussen de
feestdagen!

Cursus Geweldloze
Communicatie

in Ecodorp Bergen
begin 2016 -- door Pia
Ik wil gids zijn op de weg
naar communiceren vanuit
compassie.
4 avonden als een geheel,
we bouwen een sfeer van
vertrouwen op.
Plezier hebben in het
onderzoek naar wat er in
ons leeft.
Hoe kunnen we anderen
vertellen wat ons raakt
zodanig dat de ander het
wil horen?
Data : 4 donderdagen
7, 14, 21 en 28 januari
– 19.30 – 21.30 uur
Opgave bij Pia Struycken
072-5152240/
pjstruy@telfort.nl
Bewoners gratis, vrienden
van Ecodorp 7.50

Cursus Humus
30 januari om 9:30
in het ecodorp
Marc
Siepman helpt je te begrijpen waarom we een rijke
vruchtbare bodem nodig hebben in onze eigen
omgeving voor onze goede gezondheid.
Hij brengt diep bewustzijn hoe we zelf, zonder de hulp
van grote hoeveelheden aardolie of kernenergie de
aarde gezond kunnen maken.
Een gezonde bodem is gezonde mensen, daarmee
worden we ook een stuk minder afhankelijk van de
ziekenhuizen. Ook worden we minder afhankelijk van
exotische en complexe voedingssuplementen. Marc
vraagt geen geld, maar hij wil graag boeken kopen om
zich verder te specialiseren. Een donatie voor de
aankoop van een boek is welkom.
De cursus is ook bedoeld om anderen te ontmoeten die
ook hun recht op zelfbeschikking willen onderzoeken,
heb je al veel kennis, kom dan vooral. We gaan diep op
de materie in. Denk je dat je voorkennis nodig hebt?
Dan is er vrijdagavond een uur snuffelen aan de materie
met Rascha Wisse.
Opgave en vrijblijvende informatie bij
raschawisse@gmail.com of bel 072 507 11 51 (inspreken
dan belt ze terug). Kinderen zijn welkom.
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Meewerkdagen
Elke donderdag is er een meewerkdag. Er is een
groep van meer dan 20 mensen onstaan die elke
donderdag aan het werk is met diverse klussen van
bos onderhoud, hekken verwijderen, opruimen,
onderhoud, energie voorziening, catering en nog
veel meer.
Elk derde weekend van de maand is er een
meewerk weekend. Een belangrijke bijdrage van
vrijwilligers voor het ecodorp en een goeie manier
ons te leren kennen en te kijken of je bij ons wil
horen en bewoner wil worden.

Administratie
Wij hebben de administratie van onze vrienden
verbeterd daar horen jullie binnenkort meer over. Wij
voelen ons rijk met inmiddels meer dan 600
vrienden, dat is een belangrijke steun in de rug!

Zoals wellicht bekend nemen we op sociocratische wijze besluiten. De kern
waarde daarvan is dat elk individu wordt erkent.
We hebben de bijbehorende kringstruktuur veranderd, het aantal kringen is
verminderd Er is nu een groenkring, een bouwkring, een organisatie-kring een
sociale kring en een bewonerskring.
Iedere kring heeft haar domein. De kringen zijn verbonden in de dorpskring waar
beleid wordt gemaakt dat de hele gemeenschap aangaat.
De groenkring krijgt het het komende jaar druk als de nieuwe tuinen worden
aangelegd en kan nog versterking gebruiken. De bomen vormen een apart
onderwerp, er is veel omgewaaid hout met de recente stormen, er is onderhoud
nodig en we willen brandhout en rondhout voor de bouw oogsten. Een uitdagende
logistieke en fysieke klus.
De bouwkring is bezig het eerste stro-leem gebouw te maken. Deze groep kan
ook nog versterking gebruiken en is een gezellige groep geworden.
Nu hebben jullie weer een actueel beeld van wat er allemaal gebeurd is hier op
de Groeneweg 14. Het gaat goed met ons. De meditatiekamer in de herberg is
opgeknapt, kom eens stilte met ons delen en daarmee ons terrain verlichten!
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december 2015

Certificaten
Om de sanering te
financieren hebben we
certificaten uitgegeven
met een looptijd van 5
tot 10 jaar. Een lening
aan het ecodorp met
naar keuze een rente
of een andere ruil. We
organiseren diverse
workshops, maaltijden,
massagesessies en
sprankelende
bijeenkomsten voor
onze certificaat
houders!
We hebben al 140.000
euro opgehaald met
deze actie.
Hartverwarmend al
deze steun en de
verbinding met ons
initiatief. Tot 1 januari
kan je deelgenoot
worden! Zie onze
website. Wie weet,
nog een mooi idee
voor kerst!? Jezelf of
iemand blij maken?

redactie:
Fredjan,
Jan en
Anna

kerstboom gemaakt
en versierd door
Conni en Nilay

Wij wensen jullie hele mooie
feestdagen en natuurlijk een heel
goed, gezond en gelukkig nieuw jaar!
Graag tot ziens! de bewoners.
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