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Beste Velters,

men hebben onderling. Machteld voelt
hier wel voor
● Secretarieel (kan verdeeld worden): notulen van vergadering (Jantien) , ledenadministratie (wie?), mailtjes beantwoorden
(wie?). Persberichten (perspersoon, wie?)
● Penningmeester: financieel overzicht, beheer bankrekening (als die er komt):.
Paul.
● Boekenverkoop/administratie (kan door
een ander worden gedaan): Karin.

Eindelijk is het zover. Er is de intentie om een
nieuwe afdeling te vormen, en er zijn mensen om
het bestuur te gaan vormen.
We nodigen jullie dan ook uit om naar volgende
bijeenkomst te komen welke zal plaatsvinden op
dinsdag 11 februari 2014, ten huize van Jantien
de loor, Ploeglaan 50, te Eemnes.
Op deze bijeenkomst, welke om 19:30 uur begint, zullen we gezamenlijk bekijken of we de
oprichting van Velt afdeling Gooi en Eemland
gestalte kunnen gaan geven.
Laat Jantien even weten of jullie komen. Haar
E-mail is: jddeloor@tiscali.nl
Agendapunten voor deze vergadering van 11
februari zijn:
●
●
●
●

Voorstellen om te starten
Voorstellen van functionarissen/bestuur
Voorstellen van activiteiten
Aanmelding van de afdeling. Vast voorbereiden: grondgebied (postcodes)
(Machteld), aanvraagformulier invullen
(Paul). Eerste geplande activiteiten. Formulier moet daarna naar Wil.
● Naam van de afdeling: Gooi en Eemland
● Verslag wordt door Paul bewerkt tot een
nieuwsbrief die mogelijk via Wil naar
alle leden in ons gebied zou kunnen.
Verslag overleg Velt io Gooi en Eemland dd
13 jan 2014
Aanwezig: Paul Laney, Karin, Jantien de Loor,
Machteld van Muiswinkel.
Taakinvulling voor de afdeling:
● Voorzitter: overzicht houden en beetje
sturen, o.a. taakuitvoering van anderen,
vlotte reactie op mails, rondsturen van
voorkomende vragen, beetje olifantshuid
voor persoonlijke kritiek (die komt namelijk altijd). Hoeft niet perse vergadering
voor te zitten. Beslissingen nemen als
discussie onbeslist is en als leden proble-

We zaten nog even met de boeken in onze maag:
Kunnen we ook een selectie kiezen? Het lijkt een
grote verantwoordelijkheid en investering om
van alle publicaties er 3 + inkijkexemplaar te
hebben.
Mogelijke activiteiten voor de afdeling:
● Op VTV Huizen (Paul, Karin) standje op
de open dag van de tuin in juni. Er is een
koffiedrink-kas waar Paul al Velt-info
heeft neergelegd.
● Muiderslot moestuin: Karin heeft daar
contacten. Ook iets met workshop of
standje bij een activiteit van die tuin?
● Bijenmarkt in Bussum – Paul heeft daar
contacten. Standje?
● Mini-moestuincursus van 4x. Mogelijke
lokaties: in de kas van het VTVcomplex
in Huizen. Bij Land en Boschzicht (via
Wietze). Bij Ravestein Baarn (vlakbij de
moestuin van Groeneveld waar Machteld
tuint) Naast de kerk in Baarn? Eemnes
Ijsbaankantine? Hilt? De Wel? Maart-mei
of beter in oktober?
● 7/6 is er een wandeling in de Eempolder
van Velt Midden-Ned. Jantien heeft
contacten:nagaan of er een gezamenlijke
activiteit van gemaakt kan worden.
● Vierkante meter tuinavond? Machteld
informeert.
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zoontje leren hoe de natuur werkt. Dat vind ik
erg belangrijk." Geïnteresseerden kunnen zich
nog melden voor de zelfoogsttuin van Land en
Boschzigt via internetpagina
www.versvanhetland.nl.

In het nieuws
Wietze heeft met 2 artikelen uitgebreid in het
dagblad “De Gooi en Eemlander” gestaan voor
de promotie van de “Zelfoogsttuin”. Hier volgt
het verslag van het tweede artikel van 27-012014:

Tips voor de tuin

De boer zaait, de deelnemer oogst

Veenmollen

Door: Vincent Harmsen

Tot slot een waarschuwing, ook voor het komende tuinjaar 2014. Al weer een tijdje geleden
werd Albert Verlinden geroepen om even een
kijkje te nemen in een tuin van onze Marokkaanse tuinvrienden. Hun planten gingen dood
enzo. Ze hadden een aantal van de daders gevangen zie de foto hieronder.

's-Graveland: In alle vroegte verzamelde zich
afgelopen zaterdag een groep van ongeveer vijftig pioniers bij tuinderij Land en Boschzigt in 's
Graveland. Pioniers, want allemaal mensen die
deel willen nemen aan de nieuw op te richten
zelfoogsttuin. Het idee is simpel: voor 250 euro
verkoopt de tuinderij het recht om een jaar lang
groente, fruit en kruiden van het land te halen.
De boer zaait, de deelnemer oogst, dat is het
uitgangspunt. Voor Land en Boschzigt betekent
het financiële zekerheid, voor de participanten
een jaar lang verse, lokale producten.
Na een woord van welkom en een kop warme
kruidendrank is er ruimte voor vragen. „Hoe zit
het met bestrijdingsmiddelen?", klinkt het bijvoorbeeld vanuit de groep. „Niet!', antwoordt
Wietse Bakker, mede-initiatiefnemer van het
project. „Hooguit vind je wat zand of een rups
op je groente."
Verdeling: Ook is er nieuwsgierigheid naar de
verdeling van de oogst. „Moet je er op oogstdagen vroeg bij zijn zodat er nog wat over is?"
Bakker stelt gerust: „Voor iedereen zal een bepaalde hoeveelheid zijn. We denken dat het in
onderling vertrouwen uitstekend gaat werken."
Rutger, een jongeman die namens de Biologische Slagerij uit Hilversum aanwezig is, ziet het
project wel zitten. „Wij willen de groenten gaan
gebruiken voor onze gerechten. Zo kunnen we
onze klanten mooie lokale producten aanbieden." Ook Caroline en Niels de Koogel, die
vlakbij de tuinderij wonen, zijn enthousiast. „Ik
vind dit heel bijzonder", zegt Caroline, en Niels
knikt eenstemmig. „Op deze manier kan mijn

Dit zijn veenmollen of zo je wilt aardkrekels
Deze grote (ze kunnen wel 5 cm worden) veenmollen graven gangen onder je tuin, maken nesten en leven van plantenwortels en
ondergrondse insecten. Deze insecten kunnen
zich enorm snel uitbreiden: 300 eitjes per keer .
Je kunt je wel voorstellen wat er met ons tuinen
complex kan gebeuren als deze dieren zich zo
uitbreiden Verder zijn ze te bestrijden door Nematoden (kleine rondwormen) op ze los te laten.
Deze parasieten gaan door tot de laatste veenmol is verdwenen en gaan dan zelf dood door
gebrek aan voedsel. Hier kun je deze nematoden
onder andere kopen:
https://www.ecostylewebshop.nl/
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