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Onze beste wensen voor een gezond en hoopvol nieuw jaar 2018.
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Eén van de laatste activiteiten van 2017 , was ons Velt ledenfeest , en ook al zeggen we
het zelf : jawel , het was alweer een geslaagde editie zowel culinair als cultureel ! Van
harte dank aan de vele helpende handen , onze chefkok Marie Ghyselen en de zangers die
bereid waren om op het laatste moment nog in te vallen !!!
Op het ledenfeest nam de fruitwerkgroep afscheid van Gilbert als bestuurslid. Hij stond
mee aan de wieg van Velt en de fruitwerkgroep en bouwde het mee uit met zijn grondige
kennis , de talrijke activiteiten die hij mee-organiseerde of zelfs lesgever van was. Zijn
opgebouwd kennis kon hij vorig jaar samen met André nog doorgeven via het Velt boek
‘Appel , peer en meer ‘.
Een ervaren , gedreven bestuurslid was hij, hij zal zeker gemist worden !
Gelukkig zijn er al twee nieuwe bestuursleden die de groep versterken : Pieter Kyndt en
Pieterjan D’Haenick.
Maar niet alleen Gilbert verlaat het bestuur , ook Lieve en Wies. Lieve was altijd onze
drijfveer van de organisatie van de talrijke vegetarische kooklessen. Zij zorgde dat het
altijd piekfijn geregeld was. Met raad en daad stond ze ons altijd bij : bij de
opentuindagen , veltfeesten , uitstappen, ..en dit samen met Wies. Wies was onze
helpende hand achter de schermen , steeds in de weer om het samen geklaard te krijgen.
Wies kon als geen ander de bestuursvergaderingen met een kwinkslag luchtig en gezellig
houden !
Lieve en Wies , we zullen jullie echt missen op de vergaderingen , maar zoals
afgesproken mogen we jullie wel hier en daar nog eens vragen als we helpende handen
tekort hebben, al was het maar voor de gezelligheid hé !
Een grote pluim verdienen jullie, Gilbert, Lieve en Wies, voor al het Velt-werk !
En op de valreep van het verschijnen van dit ledenblad , laat Giovanni weten dat hij niet
langer meer kan deelnemen aan het bestuur. Wij danken hem ook voor zijn inbreng,
vooral de muzikale omlijsting vorig jaar samen met Lieselot was heel geslaagd !
En bij deze een warme oproep om de leemte op te vullen bij ons Velt bestuur.
Kriebel het om mee het ecologisch gedachtengoed uit te dragen in Beernem? Laat dan
zeker niet na ons te contacteren !
En nog dit : er zijn nog enkele plaatsen vrij op de Veltreis naar York van 19 juni tem 22
juni.
Wie graag de folder wil , kan het opvragen via mail veltbeernem@gmail.com of bel naar
Bert en Sonia 050 780279 of er nog plaats is ..
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Hoe leven we GOED op één planeet ?
datum

Vrijdag 26 januari 2018 van 19u30 tot 22u

plaats

Vergaderlokaal 1ste verdiep , Sporthal Drogenbrood , Wellingstraat 29A,
Beernem

Spreker

Steven Vromman

Inschrijven
en info

Pieter en Caroline (050/703358, veltbeernem@gmail.com)
€ 5 Euro voor velters , € 8 Euro voor niet-velters
ter plaatse betalen.

Steven Vromman helpt ons aan “goede én vol te houden” voornemens om het nieuwe
jaar met volle eco-energie te starten !
Een vlotte eco-babbel samen met hem en iedereen die onze planeet en zijn bewoners een
warm hart toe dragen. Tips en trics wat we zelf kunnen doen, verbeteren, stimuleren,
aanzetten tot een mensenleven die goed kan leven op één planeet ! Tussendoor
verwennen we jullie met klimaatvriendelijke hapjes en een drankje.
In samenwerking met BES coöperatieve biowinkel en de milieuadviesraad

Moestuinieren in de serre : hoe, wat , wanneer ?
datum

Zondag 25/02/2018 van 10 tot 12u

plaats

Hogenakkerweg 2 , 8730 Oedelem

lesgever

Rolle De Bryune

Inschrijven
en info

Veerle (050/79039, veltbeernem@gmail.com)
€ 2 Euro voor velters , € 4 Euro voor niet-velters
ter plaatse betalen. Max 20 deelnemers

Rolle De Bruyne , dé prionier van de bio-landbouw heeft het als geen ander in zijn vingers
.We laten hem aan het woord om alle tips en trics te weten te komen over moestuinieren
in een serre. We krijgen ter plekke een rondleiding over hoe hij het aanpakt. Interessant
voor de beginnende maar ook al ervaren moestuinierder.
Tussendoor wordt een warme , uiteraard  biologische kom soep aangeboden !
De datum kan nog wat schuiven naargelang een al dan niet strenge winter, daarom zeker
inschrijven zodat we jullie tijdig ev kunnen verwittigen.
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Tuinbezoek bij Chris Ghyselen op het mooiste tuinmoment van de
bloeiende bloembollen
datum

Zaterdag 24 maart 2018 van 15 tot 17u

plaats

Tinhoutstraat 36 , 8730 Oostveld

Tuingids

Chris Ghyselen

Inschrijven
en info

Veerle (050/79039, veltbeernem@gmail.com)
€ 2 Euro voor velters , € 4 Euro voor niet-velters
ter plaatse betalen. Max 20 deelnemers

Wie de tuin al bezocht heeft in juli weet dat dit een pareltje is van een ecologische tuin !
Maar ook in het voorjaar is het de moeite waard om deze tuin te bezoeken om de vele
bloeiende bloembollen te zien schitteren.
Net zoals de activiteit bij Rolle , kan de datum nog wat schuiven naargelang een al dan
niet strenge winter, daarom zeker inschrijven zodat we jullie tijdig ev kunnen verwittigen.

Vegetarische kookles met Wini Ostyn: koken met verse
voorjaarsplanten en heerlijke warme dranken
datum

Dinsdag 16/03//2018 van 18.30u

plaats

Bij Wini thuis, Beukendreef 22, Hertsberge

lesgever

Wini Ostyn

Inschrijven
en info

Wini Ostyn winiostyn@skynet.be 0485 326388
€12 voor de velters , 15 Euro voor niet-leden
Inschrijving is pas definitief na overschrijving op de Velt rek.
BE58 7380 1386 7079. Mesje en handdoek meebrengen.

In maart geraken de wintergroenten op , de voorjaarsgroenten laten nog even
op hun wachten. En de innerlijke mens snakt naar verse groene vitaminen na
de winter. Wini leert ons koken met vers voorjaarsgroen ! Maar ook warme
alternatieve dranken komen aan bod , eens iets anders dan koffie of thee. We
laten ons innerlijk verwennen ! Max. 10 deelnemers.
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Vegetarische basiskookles met Lieve Embo: voor beginners , maar ook
voor de gevorderden !
datum

Dinsdag 8 /5/ 2018 om 19.30u

plaats

Sint-Lutgart-Instituut (Rollebaan 10, 8730 Beernem)

lesgever

Lieve Embo

Inschrijven
en info

Veerle (050/79039, veltbeernem@gmail.com)
€12 voor de velters , 15 Euro voor niet-leden
Inschrijving is pas definitief na overschrijving op de Velt rek.
BE58 7380 1386 7079. Mesje en handdoek meebrengen.

We merkten dat er nood was aan een basis vegetarische kookles , voor wie wil starten met
vegetarisch koken maar niet goed weet hoe aan te beginnen of die graag de verschillende
vleesvervangers wil leren kennen , proeven en leren klaarmaken. Ook de al meer
gevorderden zijn van harte welkom !
Max. 20 deelnemers.

Programma 2018 Fruitwerkgroep VELT - Beernem.
Zondag 04 februari 2018. Snoei van kleinfruit.
Van 09.30u tot 12u.
Bij Marie Jeanne en André Vandenberghe. Akkerstraat 19 te Beernem.
Komen aan bod:
 Snoei frambozen.
 Snoei rode en witte trosbes, zowel struik als haagvorm.
 Snoei kruisbes op stam.
 Snoei zwarte bes.
 Snoei buitendruif.
Bessen allerhande, het eerste eigen fruit van het seizoen, heerlijk om terug de tuin in te
kunnen om te oogsten van eigen lekkere bessen.
Maar voor wat hoort wat, op deze activiteit krijg je de juiste aanwijzingen om je kleinfruit
in optimale conditie te houden.
Parkeermogelijkheid aan de kerk en vooraan de Akkerstraat.
Als opwarmer wordt er een lekkere kom soep voorzien voor alle aanwezigen.

Zondag 18 februari 2018. Snoei van laagstam appel en peer.
Van 09.30u tot 12u.
Bij Marie Jeanne en André Vandenberghe. Akkerstraat 19 te Beernem.
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Komen aan bod:
 Vormsnoei van jonge laagstam appel.
 De volledige snoei van laagstam appel.
 Vormsnoei van jonge laagstam peer.
 De volledige snoei van laagstam peer.
Snoeien bij laagstam, het is handig als je de enkele principes die hiervoor zijn, terug eens
toegepast ziet worden door een meer ervaren snoeier, om dan thuis aan de slag te gaan
met de opgefriste kennis.
Parkeermogelijkheid aan de kerk en vooraan de Akkerstraat.
Als opwarmer wordt er een lekkere kom soep voorzien voor alle aanwezigen.

Zondag 04 maart 2018. Snoei hoogstam Appel en Peer.
Van 09.30u tot 12u.
Bij Eric Goethals Bruggestraat 204 te Oedelem ( Beernem).
De boomgaard die we hier onder ogen krijgen, is een mengeling van jonge en volwassen
bomen, waarin de samenvloei van vormsnoei en vruchtsnoei perfect kan worden
weergegeven. Ook zullen we zien welke snoeiingrepen er vereist zijn bij een volwassen
fruitboom.
Komen aan bod:
 De groei en snoei principes bij fruitbomen.
 Vormsnoei bij de jongere fruitbomen.
 Combinatie vormsnoei vruchthout snoei bij de wat oudere bomen.
Maak het niet moeilijker dan het is, licht en lucht in de kruin van de boom, gesteltakken
ver genoeg van elkaar verwijderd, en deze regelmatig laten bezetten met vruchthout.
Er is voldoende parkeergelegenheid langs de baan, maar je kan je auto ook parkeren op
een weide van Eric. Daarvoor moet je gewoon de oprit tot het einde oprijden.

Zondag 18 maart 2018. Enten van fruitbomen en wintersnoei leifruit.
Van 09.30u tot 12u.
Bij Marie Jeanne en André Vandenberghe. Akkerstraat 19 te Beernem.
Enten, komen aan bod:
 De juiste keuze van de onderstam.
 Zelf vermeerderen van onderstammen.
 Aanleren van de meest gebruikte ent methoden, zoals:
 Veredelde plak ent.
 Spleet ent.
 Kroon ent.
 Driehoek ent.
Wat is leuker dan zelf een fruitboom te creëren van A tot Z. Een oude fruitboom die
verloren dreigt te gaan van ouderdom, te laten verder leven in zijn nakomelingen. Dit zijn
allen mogelijkheden die Lievin u zal aanbieden op deze activiteit.
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Wintersnoei leifruit:
Naast de snoeibeurt in de zomer, heeft leifruit ook nood aan een winter snoeibeurt om in
vorm te blijven. Dit zullen we hier zien.
Een ideaal moment om enthout uit te wisselen onder elkaar, en zo nieuwe variëteiten te
ontdekken, en uw leifruit optimaal in vorm te houden.
Parkeermogelijkheid aan de kerk en vooraan de Akkerstraat.
Als opwarmer wordt er een lekkere kom soep voorzien voor alle aanwezigen.
.

Samenaankoop biologische bakmelen
prijs per zak

Tarwemeel 100%, 5 kg

€ 7,00

Tarwemeel 85%, 5 kg

€ 7,00

Tarwemeel 85% , 25 kg

€ 34,00

Tarwebloem 65%, 5 kg

€ 8,40

Tarwebloem 65%, 25 kg

€ 42,00

Roggemeel 100%, 5 kg

€ 8,40

Roggebloem 75%, 5 kg

€ 9,35

Speltmeel 100%, 5 kg

€ 10,75

Speltbloem 75%, 5 kg

€ 12,15

Zwarte woud, 5 kg

€ 12,15

7 granenmeel, 5 kg

€ 12,15

Tarwevlokken, 3 kg

€ 8,40

Havervlokken , 3 kg

€ 11,20

Speltvlokken, 3 kg

€ 12,15

Bruin lijnzaad, 3 kg

€ 15,00

Tarwe volle granen 5 kg

€ 7,95

Rogge volle granen 5 kg

€ 12,15

Spelt volle granen 5 kg

€ 12,15

Bestellen kan tot 18 februari
Hoe ?
via het bestelformulier op onze
website www.velt.be/beernem
bakmeelbeernem@gmail.com
of
telefonisch: Pieterjan
0485 551 264 na 19u of tijdens het
weekend
Bestelling is definitief na betaling:
BE58 7380 1386 7079
Velt Beernem
Afhalen vrijdag 2 maart van 14 tot
19u of
3 maart van 10 tot 13u in de
winkel Reigerlostraat 10 Beernem.
Volgende bestelling is voor begin juni
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Programma Velt Beernem & Fruitwerkgroep
Vrijdag 26 januari 19u30

Zondag 4 februari 9u30

Hoe leven we GOED op één planeet ?
Vergaderlokaal 1ste verdiep , Sporthal Drogenbrood ,
Wellingstraat 29A, Beernem
Snoei van kleinfruit.
Akkerstraat 19 Beernem.

Zondag 18 februari

Uiterste besteldag biologisch bakmeel

Zaterdag 24 februari

Levering bio-meststoffen, bio-zaden en biopootgoed. tussen 9.00 u en 12.00 u. Kerkhofdreef-Zuid 6,
8730 Beernem

Zondag 28 februari 9u30

Snoei van laagstam appel en peer
Akkerstraat 19 Beernem

Zondag 25 februari 10u

Moestuinieren in de serre : hoe, wat , wanneer ?
Hogenakkerweg 2 , 8730 Oedelem

Vrijdag 2 maart

Afhalen bakmeel in de BES winkel
Reigerlostraat 10 beernem

Zondag 4 maart 9u30

Snoei hoogstam Appel en Peer.
Akkerstraat 19 Beernem

Dinsdag 16 maart 18u

Vegetarische kookles met Wini Ostyn: koken met
verse voorjaarsplanten en heerlijke warme
dranken. Bij Wini thuis, Beukendreef 22, Hertsberge

Zondag 18 maart 9u30

Enten van fruitbomen en wintersnoei leifruit.
Akkerstraat 19 Beernem

Zaterdag 24 maart 15u

Tuinbezoek bij Chris Ghyselen op het mooiste
tuinmoment van de bloeiende bloembollen
Tinhoutstraat 36 , 8730 Oostveld
Vegetarische basiskookles met Lieve Embo
Sint-Lutgart-Instituut (Rollebaan 10, 8730 Beernem)

Dinsdag 8 mei 19.30u
Dinsdag 19/6/2018 tot
zaterdag 23/6/2018

Veltreis: Yorkshire

www.fruitwerkgroep.yucom.be tel 050/781903 André Vandenberghe
www.velt.be/beernem tel: 050/790391 Veerle Van Gijseghem
e-mail: veltbeernem@gmail.com en volg ons op Facebook
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