Evenementen 2012
Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst is vanwege een opkomst van slechts zeven leden niet doorgegaan. Voor
de bijeenkomst was de heer D. van der Vecht uitgenodigd om een voordracht te houden. De
voordracht is gehouden na de Algemene Ledenvergadering 2012.
Zomerexcursie
De verzamelplaats van de deelnemers aan de excursie was in Deventer. Om negen uur is de bus
vertrokken. Bezocht zijn Space Expo in Noordwijk en Hortus Botanicus in Leiden. Aantal deelnemers
aan de bezoeken was 44; 25 leden en 19 introducés. De excursie werd beëindigd met een aperitief en
een pannenkoek in een restaurant in Ugchelen. De terugkeer in Deventer was om kwart voor tien.
Space Expo
Om elf uur was de ontvangst met koffie. Om half twaalf begon onder leiding van twee rondleiders de
bezichtiging van de tentoonstelling van ruimtevaartuigen en delen van het ISS (ruimtestation). In
bijzonder werd aandacht besteed aan de maanlander (Lunar module), de Sojoes ruimtecapsule en het
ISS. Op eigen gelegenheid kon andere objecten van de tentoonstelling worden bekeken. Na de lunch
om half twee was er één uur durende voordracht met prachtige lichtbeelden over de ervaringen en
waarnemingen van Andre Kuipers tijdens zijn tweede verblijf in het ISS. Het bezoek is beëindigd om
15.30 uur.
Hortus Botanicus
Om kwart voor vijf werden we bij de hortus ontvangen door twee rondleiders. Eerst was er inleiding
over de historie en inrichting van de hortus. Daarna werd het oudste gedeelte van de hortus bezocht
en vervolgens kassen met exotische planten, waaronder de victoria amazonica. Tot slot werd
aandacht besteed aan de von Siebolt gedenktuin. Om omstreeks zes uur was het vertrek naar
Ugchelen.

Herfstexcursie
Het aantal deelnemers aan de herfstexcursie was: 20 leden en 4 introducés.
Ecoenexishuis in Zwolle
Om tien uur was er in het EcoNexishuis een ontvangst met koffie. De gastvrouw diende alleen de
rondleiding in het huis te verzorgen. Dat lukte prima. Als hulp had ze verscheidene videopresentaties.
Mogelijkheden voor duurzaam wonen onder een dak werden getoond. Voorbeelden: gebruik van
zonnepanelen, warmtepomp, terugwininstallaties en muur- en dakisolatie. Een “slim net” vormt de
basis om efficiënt met energie om te gaan.
Earthship in Doepark Nooterhof
Earthship is een toonbeeld van duurzaam bouwen. Er is voor de bouw ervan zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van natuurlijke en gebruikte materialen. Voorbeelden: autobanden, flessen en
conservenblikjes. Het een en ander is toegelicht. De lunch in het gebouw was van prima kwaliteit.
ROVA in Zwolle
Na eerst een algemene inleiding werd een toelichting gegeven op de vergistinginstallatie.
Deze werd gevolgd door een bezichtiging van de installatie en een rondleiding over het terrein, waar
het afval in ontvangst werd genomen.
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