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Beste lezers,
Het is dan echt gestart: Natu-Ecodorp Oosterwold van onze vereniging is gelanceerd en de eerste
leden hebben zich gemeld die zich hier willen gaan vestigen. Een mijlpaal voor onze jonge
vereniging, dat lijkt me duidelijk. Als je wilt instappen…. dan heb je vanaf de start inspraak in alle
gezamenlijke zaken voor het Natu-Ecodorp, lijkt me een inkoppertje.
De uitrol van dit alles kan op allerlei manieren. Heb of zie jij mogelijkheden voor een promotie of
presentatie, neem je dan contact met ons op via communicatie@natu-eco.eu ?
Tevens een uitgebreid verslag van Wiebe uit Spanje met de nodige foto’s.
Onze vereniging heeft een groeiende groep steeds actievere leden, dat is prima, goed en leuk. Ik
denk maar even aan de opzet van de basiswaarden en principes voor onze woongemeenschappen
waar Inge mee aan de gang is. Max staat je als webmaster graag ter zijde om je te helpen.
We kunnen nog vrijwilligers gebruiken die actief mee willen bouwen aan de toekomst. Kun en wil jij
ons helpen misschien, dan vernemen we dat graag. Bijdragen aan de website en nieuwsbrief zijn
altijd welkom natuurlijk, stuur je ons eens wat? Laat je eens wat weten via ons nieuwe forum of een
reactie op onze blog?
Hopelijk is er weer genoeg te lezen voor jullie in deze nieuwsbrief en via de linken.
Rest mij nu iedereen een goede inspirerende kerstperiode, een mooi oudjaar en een veilig en
gezond 2019 te wensen. Hopelijk mogen we jullie binnenkort ergens ontmoeten. (zie de agenda).
Edwin Roovers, voorzitter.

1. Nat-Ecodorp Oosterwold
Zaterdag 17 november heeft de lancering plaatsgevonden van Natu-Ecodorp Oosterwold van onze
vereniging. Plaats van handeling was: Stadsboerderij de Kemphaan in Almere (tijdens de biomarkt).
Als je in dit project een eigen woonunit wilt realiseren - inclusief een gezamenlijk terrein met de
extra voorzieningen - dan kun je het beste contact leggen met Edwin, hij is de initiator en kartrekker
en best te bereiken via voorzitter@natu-eco.eu
Voor leden is zeer uitgebreide informatie met allerhande berekeningen beschikbaar via het
ledendeel en via de inlogcode die alleen de leden ontvangen. Lidmaatschap levert dus wat extra op
zoals veel achtergronden, informatie en contactmogelijkheden met andere ingeschreven
participanten voor Oosterwold, andere leden en belangstellenden.
Via secretaris@natu-eco.eu kun je het lidmaatschap van de vereniging aanvragen, een voorwaarde –
zo niet de eerste logische stap - om in dit initiatief in te stappen. Kijk voor de kosten en voordelen
van het lidmaatschap naar deze link: https://www.natu-eco.eu/informatie-lidmaatschap

De eerste intekening voor Oosterwold verplicht overigens bijna tot niets. Het is echter noodzakelijk
dat we een groep kunnen samenstellen om in te kunnen schrijven. Anders krijgen we niets op gang.
Geen verplichtingen? Klopt, behalve dan dat je je conformeert om in de 6-9 maanden daarna samen
met de andere intekenaars de contouren voor het Natu-Ecodorp Oosterwold te gaan vormen /
ontwerpen. Leuk toch, geen plicht? Daarna samen besluiten tot de daadwerkelijke realisatie. Zeker
een periode dus om je woonwensen en mogelijkheden te gaan verkennen en vorm te geven.
Dat zal allemaal tijd vragen, dat is logisch, maar samen maken we dan een lay-out, ontwikkelplan van
de woonomgeving. De daadwerkelijke realisatie zal dan in 2020-2022 kunnen plaatsvinden.
In september 2019 bestaat het streven met de externe gebiedsregisseur knopen door te hakken.
Pas in september 2019 moet je dus definitief gaan besluiten om deel te nemen en het woontraject in
te gaan stappen. Volg alles via https://www.natu-eco.eu/natu-ecodorp-oosterwold

2. Media & public relations
Wij zijn steeds actiever in de media-contacten, zowel in nieuwsbrieven van andere organisaties, TVmedia (twee programmamakers hebben interesse), NFN, tijdschriften, publicaties en dergelijke.
Er zijn voor de lancering en presentatie Oosterwold promotiematerialen gerealiseerd. Verder zijn
voor de vereniging in algemene zin materialen ontwikkeld. Denk daarbij aan:
•
•
•

Ledenwervingsposter algemeen voor de vereniging.
Drieslag-folders met informatie over onze vereniging.
Een specifieke promotieposter voor Natu-Ecodorp Oosterwold.

Verder hebben we voor iedereen te gebruiken nieuwe zaken gerealiseerd:
1. Er is een ledenforum / lezersforum opgezet. Handig en leuk als iedereen daar een
reactie plaatst. Prettiger denken wij voor iedereen omdat je hiervoor geen Facebookaccount
nodig hebt om contacten te leggen en berichten uit te wisselen met alle leden / lezers.
https://www.natu-eco.eu/ledenchat-algemeen
2. We hebben een specifieke blog opgezet voor alle ontwikkelingen en nieuws rond NatuEcodorp Oosterwold. Hier worden door ons updates verzorgd, maar iedereen kan er
natuurlijk meelezen en bijdragen plaatsen.
https://www.natu-eco.eu/Natu-Ecodorp_Oosterwold
Hulp nodig bij één van deze items? Mail webmaster Max dan even.
Op de homepage van onze vereniging zijn directe linken naar deze pagina’s en de downloads
geplaatst, zodat iedereen er altijd bij kan. Help jij ons weer een stapje verder?
Promotie en publiciteit doen we samen. Zie jij mogelijkheden, geef ze graag even door.
Contact via communicatie@natu-eco.eu

3. Activiteiten
Rond de jaarwisseling hebben we een serie activiteiten in de planning opgenomen, gerelateerd aan
onze doelstellingen. Kijk eens naar onderstaande opties:
•

•
•
•

Zondag 30 december 2018 ochtend (Delden):
Samen bezoek tentoonstelling Metoo (over naakt in de kunst)
https://museumnohero.nl/tentoonstellingen/metoo.html
Zondag 30 december 2018 middag (Apeldoorn): Naaktzwemmen (inclusief sauna).
https://sprenkelaar.nl/zwemmen/zwemmen-voor-naturisten/
Dinsdag 1 januari 2019 (Zandvoort):
Blote Nieuwjaarsduik 2019, 13:00 uur (bij Adam & Eva)
Woensdag 2 januari 2019 (Bergen NH):
Bezoeken we samen museum Kranenburgh
https://www.kranenburgh.nl/tentoonstelling/58/bloot-het-kwetsbare-lichaam

Volg onze website met de agenda op de
homepage, daar kun je zelf activiteiten
toevoegen of mail ons anders even als je
leuke opties ziet om leden / lezers te gaan
ontmoeten. Lukt het niet? Geef Max, onze
webmaster, even een seintje en hij helpt je
zeker verder.

Nieuwjaarsduik 2019
Je ziet in de agenda al staan dat we proberen
samen de blote Nieuwjaarsduik 2019 bij
Zandvoort weer mee te doen. Duik jij mee
met ons? 13.00 uur gaan we de zee in bij
strandtent Adam & Eva, iets zuidelijker
gelegen dan Zandvoort. Daarna gaan we
lekker opwarmen en wat warms drinken in
een strandtent aan de zuidkant van
Zandvoort? (alles op eigen risico en eigen
rekening)

Museums bezoeken we samen?
Speciale exposities!
Rond oud & nieuw hebben we enkele
museumbezoeken in de planning
opgenomen. Duidelijk gerelateerd aan onze
naturistische blote (kunst)doelstellingen.

Zie informatie en links (b.v. via de website).
Leuk als we er met een paar lezers en
leden samen naar toe gaan.

4. Opties Spanje (Vera Playa) tot en met maart 2019.
Een berichtje over ons (Wiebe & Nel)
verblijf in Spanje en opties voor een
doorstart naar een locatie voor een
Natu-Eco-initiatief in Spanje. Ons
voorstel om mensen bij ons in Vera
Playa een appartement te laten
huren staat nog steeds. Er komen nu
regelmatig mensen uit Nederland en
Vlaanderen, zelfstandig op Vera Playa
huren. Er zijn er dit jaar geweest, die
een maand hier zijn
geweest. Wellicht komen ze volgend
jaar terug voor een langere periode.
Om ons doel te bereiken, zoeken we meerdere mensen, die op regelmatige jaarlijkse basis, een
maand of liefst meerdere maanden kunnen en willen verblijven in Vera Playa (zelfstandige huur, via
mij is mogelijk, maar kan ook via andere instanties).

Het is hier heerlijk
en geweldig! Zon,
zee en strand.
Natuurlijk is er
wel eens dag met
minder weer,
maar dat zal in de
hele wereld zo
zijn, dus laat je
daardoor niet
tegenhouden.

Zelfs in december, januari en februari - de meteorologische winter - is het hier doorgaans heerlijk
toeven. Tot nu toe zwem ik nog steeds bijna dagelijks in zee.
Vera Playa heeft 5 naturistische resorts, die bij elkaar liggen, en waar appartementen te huur zijn.
Neem een appartement op de zon, er zijn er ook zonder veel zon, maar dat is mijns inziens minder
aantrekkelijk. Er kan van gezamenlijke zwembaden, ligweiden en natuurlijk het naturistische strand
van Vera Playa gebruikt gemaakt worden. Het naaktstrand is altijd op loopafstand en kan bloot
worden bereikt vanuit elk appartement.

Bedoeling is dan dat we het vooral gezellig met elkaar hebben. Dat we met elkaar contact opnemen,
momenten, avonden bij elkaar zitten, brainstormen, praten, plannen maken, eten. Zo kunnen we een
beeld krijgen of en wat we deels samen en/of deels zelfstandig kunnen opbouwen.

Een gezellige samenleef groep
kan gewoon op Vera Playa
ontstaan. Financieel is er dan
minder belemmering, zowel een
kleine portemonnee, als een
grote portemonnee kan hier dan
vinden wat hij zoekt. En we
kunnen dan samen doen zoveel
we willen.

Nou tot zover, Ik moet weer aan ander ‘werk’, want we gaan
naar Mojacar naar een leuk rommelmarktje. Gewone
markten zijn er elke dag in de omliggende plaatsjes. Je kijkt
je ogen uit, en soms vind je een prachtig truitje of T shirt of
wat anders voor 1, 2 euro, wat een paradijsje…
Waag de sprong, alleen lezen zal niet helpen, doen en actie
nemen wel. Ik hoop, dat je als lezer, de stap durft en kan
nemen, om hier naar toe te komen. Graag zie ik je/jullie hier
om nader kennis te maken.
Hasta Luego, Wiebe (penningmeester@natu-eco.eu)

5. Van onze webmaster Max.
Ik ben steeds actiever met de website aan de gang. Leuk, ik doe het graag, maar ik zou graag meer en
vaker input van anderen willen ontvangen, waarbij je kunt denken aan:
-

Zelfgeschreven bijdragen en foto’s voor onze website.
Reacties van bezoekers van onze website (dan leren we hoe zij over ons denken).
Forumdiscussies op de website.
Informatiedeling en discussie over alles rond Natu-Ecodorp Oosterwold (blog).

Verder zullen we ons in 2019 richten op het activeren van een blog en discussies met leden en lezers.
Suggesties, foto’s, vragen en bijdragen graag sturen via webmaster@natu-eco.eu
Groet van Max.

6. Vacatures: bestuurslid / activiteitenbeheerder
Het zal jullie niet ontgaan dat we steeds meer activiteiten voor de vereniging op gang aan het
trekken zijn. Dat is leuk, werken aan jullie en onze toekomst, maar vraagt erg veel tijd en dat wordt
een beperkende factor. Wiebe en Edwin komen steeds meer knel te zitten in de ontwikkelingen die
elkaar nu snel opvolgen. Steeds zijn er nieuwe ontwikkelingen en contacten die aandacht vragen en
om alles goed te doen is steeds meer tijd nodig. We doen het graag, maar liever samen met anderen.
Blij zijn we natuurlijk al wel met de steun van iedereen die
ons al bij ontwikkelingen steunen, laat dat duidelijk zijn, dat
wordt gewaardeerd.
Na het vrijvallen van de secretaris-functie - begin 2018 heeft Edwin deze functie waargenomen, maar hij zal die
waarneming en activiteiten stoppen in 2019 tijdens de
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Tijd voor
vernieuwing, spreiding van de werkzaamheden. Het is voor
de continuïteit en betrokkenheid van leden beter.
Opties voor taken / verantwoordelijkheden te verdelen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ledenadministratie en contact onderhouden.
Beheer van de contacten van onze vereniging.
Beheer van de correspondentie van de vereniging
Activiteiten opzetten en coördineren voor de vereniging.
Beheer van de facebook contacten en de facebookgroep Natu-Eco@EU.
Organiseren / plannen / agenderen van de bestuursvergaderingen (o.a. per skype).
Organiseren / plannen / agenderen van de Algemene Ledenvergadering.
Archivering van de van belang zijnde zaken van de vereniging.
Opstellen van vergaderverslagen en bijhouden actielijsten.
Meewerken aan de website, blog en forum.
Etc.

Uiteraard krijg je begeleiding / ondersteuning en een goede overdracht van de werkzaamheden.
Er is zeker te overleggen over andere verdeling van de werkzaamheden met de andere bestuursleden
en al actieve leden. Dus kan en wil jij met ons de vereniging verder helpen als vrijwilliger?
Informatie / afstemming / aanmelden? Neem contact op met Wiebe of Edwin.

Samen gaan we het mogelijk maken in 2019.

