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Op 9 november nodigen we je uit voor de ledenvergadering van het CSA Netwerk. Het
afgelopen jaar hebben we met het CSA Netwerk flink aan de weg getimmerd: om de
organisatie zelf op orde te brengen en het opzetten van verschillende projecten en beleid.
Op de ledenvergadering hoor je meer over onze activiteiten en de plannen voor de
komende periode. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief, de ALV-special.

Ook wel voedselcoöperatie genoemd, van een goede aanvulling op je tuinderij
(overbrugging met verse producten in de winterstop), tot een volwaardig (en sociaal!)
alternatief voor de supermarkt.
Het zijn 3 bijeenkomsten: dinsdag 8 en 22 november en 6 december, van 20:00 toto
21:30 uur.
Deelname is gratis, wel aanmelden, voor 4 november, op info@csanetwerk.nl
Meer info
kijk het webinar: Hoe start ik een Buurtmarkt?
csanetwerk.nl/agenda/buurtmarktcursus-voor-een-goede-aanvulling-op-je-tuinderij

Online cursus Zaai! Overvloed (van het Levenscollege):
je kunt op elk moment instappen
Cursus Start je eigen Buurtmarkt (van het CSA Netwerk en de
Voedselwerkplaats), online, 3 dinsdagavonden, 8 en 22 nov. en 6 dec., gratis)
Agro-ecologie voor tuinders (van tuinderij De Voedselketen)
6 maandagen, start 26 november, met ledenkorting!

Foto: Cursusaanbod op CSA-site

Als je zelf een cursus aanbiedt, die ook geschikt is voor andere tuinders, meld het ons!
Mail de info naar info@csanetwerk.nl en we zetten de cursus op de site en de
facebookpagina van het csanetwerk.
Je kunt je cursus ook zelf delen op de community-pagina van het csa-netwerk:
gemeenschapslandbouw/CSA Nederland-Vlaanderen

Wintertijd is ook reflectie- en leertijd. Hoe kan het netwerk je daarbij helpen? Over welke
onderwerpen zou jij wel een webinar willen? Meld het ons en dan kunnen we dat
ontwikkelen!

In 2017 is De Zaderij (Tineke Alberts en Jan Bulthuis) gestart met het telen, oogsten,
dorsen, schonen, drogen en verpakken van een mooie selectie van zaadvaste rassen.
Doel is om Nederland te overtuigen van het belang van zaadvaste zaden en zoveel
mogelijk mensen enthousiast te maken voor het zelf onderhouden van een moestuin.
Inmiddels doen ze dat met ruim 20 Biodynamische boeren in Nederland, 1 in Duitsland en
1 in België.
De Zaderij bestaat dit jaar 5 jaar. De groei zit er goed in en het aantal telers en rassen
neemt toe. Voor 2023 heeft de Zaderij ongeveer 75 verschillende biologische zaadvaste
rassen in het assortiment. En jaarlijks komen er ongeveer 10 rassen bij. Hoogtepunt in
het 5-jarig bestaan van de Zaderij was deze zomer een artikel in het magazine Seasons,
waarin het belang van zaadvaste rassen en de rol die de Zaderij daarin inneemt, mooi
naar voren komt: zaderij.nl/nieuws/artikel-in-seasons-augustus-2022
Zaden (zaadvaste rassen!) bestellen in de webshop: zaderij.nl/webshop
10% korting voor CSA-netwerkleden
Tot en met 31 december. Gebruik daarvoor de code CSA10 tijdens het bestellen.

Op woensdag 5 oktober presteerde Remkes zijn advies, naar aanleiding van zijn
rondetafelgesprekken. Alex Schreiner en Bregje Hamelynck zaten namens de Federatie
(en het CSA Netwerk) bij de twee gespreksrondes voor boerenorganisaties, om zo te
zorgen dat ook onze belangen gehoord werden.
“Het rapport van Remkes is stevig. Flink ingrijpen op de korte termijn om ruimte te
scheppen voor een afgewogen proces per gebied. We dragen als groene boeren graag
bij aan de invulling van een biologische en natuurinclusieve landbouw, in lijn met de
maatschappelijke randvoorwaarden in heel Nederland. Remkes heeft in zijn presentatie
laten blijken, dat hij inziet dat het nieuwe beleid grote consequenties kan en zal hebben
voor veel boerenbedrijven. Het is voor ons belangrijk dat biologische en natuurinclusieve
werkwijzen, die bijdragen aan de realisatie van deze doelen, erkend worden door het
ministerie".
Lees alles: federatieagroecologischeboeren.nl/2022/10/05/eerste-reactie-rapport-remkes

12 oktober: Kruiwagenmars in Den Haag!

Doe mee, lang leve de bodem!
We hebben te maken met veel uitdagingen zoals CO2, stikstof, water, klimaat en
gezondheid. Oplossingen voor deze uitdagingen komen samen in de bodem.
Als we de levende bodem centraal stellen, lossen we ze allemaal werkenderwijs en
gelijktijdig op. Dat kan binnen 5 tot 7 jaar, waarmee we de doelstellingen voor 2030 halen.
Op 12 oktober lopen we met kruiwagens uit heel Nederland een route door Den Haag om
deze boodschap over te brengen. Daar laten we zien dat we dit SAMEN willen: boeren,
burgers, onderwijs, artsen en bestuurders. Aanvang rond 11:30 uur, einde rond 14:00 uur.
Loop ook mee, met of zonder kruiwagen! Meld je hier aan.
Of laat hier weten dat je organisatie deze actie ondersteunt.
Tip: deel deze info ook met je leden/oogstgenoten/oogstaandeelhouders en alle
mogelijk geïnteresseerden van je netwerk!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@csanetwerk.nl toe aan uw adresboek.

