Gooi en Eemland
Nieuwsbrief Velt Gooi en Eemland oktober 2016

De zomer loopt op z’n einde, de oogst is grotendeels binnen, en het
najaars- en winterprogramma kan beginnen.
Op zaterdag 8 oktober komt Henk Jansen uit Zwolle voor ons een
workshop geven over een bloeiende moestuin, letterlijk: het combineren
van groenteteelt met bloemen, bijvoorbeeld bloembollen en snijbloemen.
Daarbij gaan we ook zelf aan de slag met een tuinplan ter inspiratie. Dat
zal gebeuren in Bussum, De Palmpit aan de Koekoekslaan 3 op zaterdag 8
oktober van 10u tot 12.30u. De kosten zijn voor Velt-lid €2,- niet-lid €4,-,
contant bij de activiteit. Graag opgeven bij jddeloor@tiscali.nl .
Op zondag 30 oktober komt Janneke Tops uit Groningen om je op gang
te helpen met combinatieteelt onder het motto 1 en 1 is meer dan 2. Ze
zal vertellen over goede combinaties van planten in de moestuin om de
gezondheid van bodem en planten te ondersteunen en daar praktische
tips bij geven. Dit zal gebeuren in Hilversum in Wijkcentrum de Geus,
Geuzenweg 84. De kosten zijn Leden € 4,- /Niet Velt-leden € 6,- , contant
bij de activiteit. Graag opgeven bij
activiteiten.veltgooieemland@gmail.com
We bieden deze winter weer de mogelijkheid om mee te doen met de
gezamenlijke zadenaankoop via Velt. De afhaaldag is al vastgelegd, dus
zet vast in je agenda: zaterdag 18 febr 2017, De Groene Inval in Baarn. We
hopen daarbij ook aansluitend een lezing of workshop aan te bieden,
daarover een volgende keer meer.
In februari gaat weer een cursus ecologisch moestuinieren voor
beginners van start, 4 bijeenkomsten. Data, plaats en tijden volgen nog.

Overig nieuws
Het nieuwe Velt-boek Appel, peer en meer komt binnenkort uit. Je kunt
via de Veltwebsite al reserveren, maar ook via onze afdeling komt het

boek te koop. Op 29 oktober wordt het boek in Nederland gepresenteerd
in het Fruitpark in Ochten. Op 30 oktober, bij de lezing van Janneke,
hebben we exemplaren in de kraam- dus zonder verzendkosten! Als je
interesse hebt, laat het dan weten via
activiteiten.veltgooieemland@gmail.com, we zorgen dan voor
voldoende exemplaren. Hopelijk kunnen we deze winter een tweedelige
basiscursus Fruit in je tuin organiseren. Als je voor het praktijkdeel een
locatie weet met wat laagstam-appels of peren waar een
snoeidemonstratie gehouden kan worden voor een groep, dan horen we
dat ook graag!
Voor de campagne 2020 Pesticidevrij hebben we tuinbordjes te koop,

€9,50 per stuk.

Je kunt je tuin nog steeds

aanmelden als pesticidevrije zone, op de
website www.2020pesticidevrij.nu . Er is al 10 miljoen vierkante meter
aangemeld.
Afdelingswebsite
De website van de afdeling is aangepast. beweegt.velt.be/gooieneemland
We hopen dat iedereen sneller een beeld van onze afdeling kan krijgen. Je
vindt hier ook de tekst van de bestuursvacatures voor een
penningmeester en een algemeen bestuurslid: spreekt het je aan? Laat het
ons weten, we zoeken versterking!
Plantgoed
Het is nog niet eenvoudig om aan biologisch plantgoed te komen. Het
heeft zin om daarnaar te zoeken: biologisch plantgoed is gewend om met
langzaamwerkende organische meststoffen goed te groeien en is
geselecteerd op ziekteresistentie. We zijn als bestuur op bezoek geweest
bij Vasteplantenkwekerij Van Houtum in Doorn. Zij telen hun plantgoed

biologisch en verder maken ze biologische potgrond en meststof. Kijk voor
het verslag op onze website. http://beweegt.velt.be/gooieneemland
Afdeling Utrecht
Onze buurafdeling Utrecht heeft ook leuke plannen. Al op 1 oktober (dat is
nu zaterdag!) organiseert Velt Utrecht een workshop waar je leert hoe je
zelf wormencompost kunt maken. Een workshop met theorie én praktijk.
Je leert niet alleen hoe een wormenbak werkt en hoe je de wormen
verzorgt, maar maakt ook je eigen wormenbak.

De organisatie zorgt voor de bakken en de wormen. En natuurlijk ook voor
koffie en thee. Ze starten om 14:00 en eindigen om 16:30
Locatie: Clubgebouw van Tuinvereniging de Pioniers. Kogllaan 30, 3571 PZ
Utrecht
Inschrijven kon nog tot en met zondag 25 september 2016 via:
veltutrecht@hotmail.com (maar nu nog proberen kan altijd!) Kosten: voor
leden €10. Niet leden betalen €15,-. Betalen kan voor aanvang van de
workshop contant.
Slow Food Utrecht
Op zaterdagmiddag 8 oktober vanaf 15u staat de peulvrucht centraal in de
najaarseditie van Slow Food Utrecht in Gesprek 'Van Hippe Boon tot
Powerpeul'. Peulvruchten zijn een belangrijke leverancier van makkelijk
op te nemen eiwitten in ons voedingspatroon. Bovendien is de teelt
ecologisch verantwoord. Deze middag komen de diversiteit, de
geschiedenis, de smaak en de verschillende bereidingsmethoden onder de
loep. Er komen twee bevlogen gastsprekers. Naast de boon en lins krijgt
ook de nog grote onbekende eetbare lupine volop de aandacht. Aan het

eind van de bijeenkomst kun je de verschillende soorten proeven en op
hun culinaire waarde schatten.
Tijd 15.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Tuinderij Eyckenstein, Dorpsweg achter nummer 264
Maartensdijk. SlowFood-leden €15,00 en niet-slowfood-leden €17,50, ter
plekke contant betalen (er is geen pin)
Aanmelden: evenementen-utrecht@slowfood.nl o.v.v. peulvruchten
We wensen je een goede afsluiting van het tuinseizoen en hopen je op een
van onze activiteiten te ontmoeten.
Vriendelijke groet,
bestuur van Velt Gooi en Eemland

