Nieuwsbrief nummer 07, Mei 2015
Velt afdeling Gooi en Eemland
Email: jddeloor@tiscali.nl
Website: www.velt.nu/gooieneemland
Beste Velters,
Hierbij de 7de nieuwsbrief, waarin wij jullie over een aantal zaken willen informeren. Allereerst maken wij jullie attent op de workshop van 29 mei a.s. Hiervoor hebben jullie al van
Machteld een mail gehad, maar toch maken we jullie er nogmaals op attent:

UITNODIGING 29 mei Eetbare Kruiden Workshop
Eind mei vindt er weer een bijzondere activiteit plaats, georganiseerd door de Afdeling Gooi
en Eemland i.s.m. Afdeling Utrecht. Agnes Looman vertelt al lopend door haar biologische
kruidentuin op deze historische plek, bij elk voorjaarskruid wat de werking is, en wat je er
allemaal mee kunt doen. Iedereen kan ruiken en proeven en een lentereinigingsthee bij
elkaar plukken. We drinken natuurlijk verse kruidenthee met iets lekkers erbij.
Datum: Vrijdag 29 mei 2015
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Agnes Kruiden, Dorpsweg 264 achter
3738 CN Maartensdijk
Meld je van te voren even aan bij:
Karin van den Eshof, karineshof@freeler.nl

Velt viert feest: 2000 leden in Nederland
Sinds april 2015 heeft Velt meer dan 2000 leden in Nederland. Reden voor een persbericht, waarvan de inhoud op de laatste pagina van deze nieuwsbrief te vinden is.

6 en 7 juni : Velt Eco Tuindagen
In het weekend van 6 en 7 juni zijn er weer de jaarlijkse Velt Eco Tuindagen. Een mooie
gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de prachtige tuinen van andere Velters. Meer
info vind U op: www.velt.be/ecotuindagen

20 en 21 juni "lekker naar de Boer”
Over een paar weken is het zover: het Lekker naar de Boer weekend op zaterdag 20 en
zondag 21 juni. Tijdens dat weekend houden biologische boeren en tuinders open erf.
Maak kennis met inspirerende boeren en boerinnen en ontdek wat biologisch boeren zo
bijzonder maakt. Je kunt met eigen ogen zien dat samenwerken met de natuur zo gemakkelijk lijkt, maar heel veel vakmanschap vereist. Want behalve voor de heerlijkste ingrediënten voor je maaltijd, zorgt de biologische boer ook voor het milieu, dierenwelzijn en de
natuur. Info zie: www.lekkernaardeboer.nl

Tot de volgende nieuwsbrief
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