Gooi en Eemland
Nieuwsbrief maart 2019

Voor komend voorjaar organiseren we de volgende activiteiten of zijn we aanwezig bij de volgende
activiteiten.

Zaterdag 6 april van 10:00 tot 12:00 : Velt stand bij plantenruilbeurs
Groei & Bloei Baarn
Plaats: Landgoed Eyckendal (Jachthuislaan 68, 3762 LB Soest)
We zijn te gast bij de plantenruilbeurs van Groei & Bloei Baarn op het prachtige historische Eykendal. De
tuin ligt aan de kruispunt hoek Biltseweg hoek Koningsweg. Via een oprijlaan met mooie beuken komt u bij
het huis Eyckendal. Ook de tuin, met de vele bloembollen, is te bezichtigen. De tuin bestaat uit diverse
onderdelen. Aan de voorkant is een grote vijver en daarachter ligt een moestuin en bloementuin. Een
mooie grote kas, waar de tomaten worden gekweekt en ook een geweldige druif hangt, daar is het goed
toeven. De hobby van Jos, vrouw van, is ook goed te zien met prachtige beelden. Aan de voorkant van
het huis lopen de schapen in de wei en daar weer achter ligt een door de gemeente Soest aangewezen
stiltegebied met een poel waar bijzondere diersoorten en planten voorkomen.
We verkopen ook onze Velt publicaties

Woensdag 10 april van 19:30 tot 22:00 : Lezing "Zelf zaden telen" door
Janneke Tops
Plaats: De Groene Inval (De Geerenweg 8, 3741 RS Baarn)
Ledenprijs: € 5, nietVelt leden € 7,50
Aanmelden op veltgooieemland@gmail.com
Zelf zaadgoed telen is bij sommige planten zoals tomaat heel makkelijk, en voor bepaalde gewassen
zoals kolen en wortels, een flinke uitdaging, maar altijd erg leuk als het lukt.

Veltlesgever Janneke Tops geeft je tips waar je zelf gelijk mee aan de slag kunt, over praktische dingen
als de teelt, oogsten, schonen en bewaren, maar ook meer over achtergronden van het zaadgoedverhaal.
Zaadgoed is het begin van alle leven en het maakt de cirkel in de tuin rond, dus het winnen van zaadgoed
van een aantal planten uit je eigen tuin past prachtig in de ecomoestuin.
Deze avond is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde moestuinierders.

Janneke Tops geeft als zelfstandige advies en cursussen over het kweken van gezonde groenten in
grotere en kleinere (moes)tuinen.

Ze heeft jaren leiding gegeven aan de ecologische moestuin van Ecolonie in de Vogezen, en heeft
meegewerkt aan de vertaling van het boek ‘Zelf zaden telen’.

Zaterdag 4 mei van 13:00 tot 15:30 : Workshop "Fit met
voorjaarkruiden"
Plaats: Agnes Kruidentuin (Dorpsweg 264 achter, 3738 CN Maartensdijk)
Ledenprijs: € 30, nietVeltleden € 35,
Aanmelden bij veltgooieemland@gmail.com
De kruiden in het voorjaar hebben veel kracht en helpen je bij de voorjaarsreiniging. In deze workshop
pluk je kruiden in de kruidentuin en maak je een eigen lentekuur voor reiniging en weerstandverhoging.
Daar heb je de hele zomer plezier van. En je maakt een geurige voorjaarscrème.

Agnes geeft de workshop. Er zijn diverse biologische kruidenplanten, kruidenthee, tinctuur en cremes te
koop Minimum aantal deelnemers 7, maximum 14

Zaterdag 1 en zondag 2 juni : Eco tuindagen
Bezoek een opengestelde tuin en doe inspiratie op.

In de planning voor het najaar :
Workshop/lezing met Marc Siepman.
Workshop gereedschapsonderhoud door Joost Hut (november).

Bij onze buren van Velt Utrecht
Zondag 17 maart van 14:00 tot 16:00 : Lezing introductie tot de
permacultuur
Plaats: Tolsteeg  de Saffier (Saffierlaan 10, 3523 RC Utrecht)
Ledenprijs: € 5 nietVeltledenleden € 7,50
Aanmelden bij veltutrecht@hotmail.com

Lesgever: Bertie van den Boogaard.
Permacultuur is veelzijdig. Je tuin, je kijk op natuur, je levenswijze komen er in samen. Het is een vorm
van ecologisch leven, van ecologisch tuinieren. Daarom omarmt Velt permacultuur. Wat zijn de principes
van permacultuur? Hoe maak je die concreet in je tuin? In deze lezing ontdek je hoe ecologisch tuinieren
en tuinieren volgens permacultuurprincipes dicht bij elkaar aanleunen. Het draait om meewerken met de
natuur en daarbij je gezond verstand gebruiken.

Zaterdag 15 juni van 10:00 tot 13:00 : Sierlijk en kruidig in de moestuin.
Plaats : Tuinderij de Groene Steen op Boerderij Nieuw Bureveld (Universiteitsweg 1, 3732 HX De Bilt)
Ledenprijs: € 5 nietVeltleden € 7,50
Aanmelden bij veltutrecht@hotmail.com
Lesgever: Janneke Steenmans

In de moestuin is nog veel meer te beleven dan alleen maar groenten. Tijdens deze tuinwandeling leer je
heel wat eetbare onkruiden herkennen. Want onkruiden zijn veel meer dan ongewenste kruiden. We
bekijken ook de tuinkruiden en proeven eetbare bloemen. In de tweede helft van de workshop zorg je
samen voor een (on)kruidige salade oogst uit de tuin die we als afsluiting gezamenlijk als lunch gebruiken.
Maximum aantal deelnemers: 15
Zelf meenemen, brood of spread voor de gezamenlijke lunch

Overig
Zondag 10 maart : Klimaatmars
Loop mee met Velt in de mars tegen klimaatverandering
Velt gaat op 10 maart naar de Klimaatmars in Amsterdam, omdat we als vereniging achter de
doelstellingen van deze mars staan.
Wil jij ook een eerlijk klimaatbeleid? Bel en app je vrienden en kom op 10 maart naar Amsterdam! We
verzamelen om 12 uur voor de basiliek van de Heilige Nicolaas, Prins Hendrikkade 73, 1012 AD
Amsterdam (als je het CS aan de voorzijde verlaat, zie je de basiliek al liggen aan de linkerkant). Je
herkent ons aan de Velt banners en tshirts.

Zaterdag 23 en zondag 24 maart : Reclaim the seeds Fruittuinen van
West Amsterdam

Reclaim the Seeds is een evenement waarbij het uitwisselen van zaden en informatie wordt
gecombineerd met discussie over politieke thema's en praktische workshops. Het doel is meer mensen
betrokken te krijgen bij de strijd voor agrarische biodiversiteit en een robuuste, duurzame
voedselproductie. Door de uitwisseling van zeldzame en aparte rassen te stimuleren draagt het project
hier direct aan bij.

We hopen je tegen te komen op één van onze activiteiten.

Franka, Jantien, Karin, Yvonne
Velt Gooi en Eemland

PS We vinden het erg leuk als je een activiteit deelt met belangstellenden via bijvoorbeeld de groepsapp
van je volkstuin!

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Beantwoord deze email met 'Ik wil me graag uitschrijven op
deze nieuwsbrief. '

