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Beste Velters,
Zoals in een eerder schrijven reeds gemeld, is de
afdeling Gooi en Eemland een feit. Wij als bestuur hopen dat deze afdeling een bloeiende
groep wordt, waarin veel kennis vergaard en uitgewisseld zal worden. Dit kunnen we alleen bereiken als we allen een steentje bijdragen in
zowel het verstrekken van informatie als van het
ondersteunen van het bestuur bij de komende
activiteiten.
Het bestuur staat open jullie wensen en ideeën,
dus laat ze ons weten via een mailtje aan Jantien
de Loor (jddeloor@tiscali.nl).
De aankomende twee maanden zijn er de volgende activiteiten gepland waar wij als afdeling aanwezig zullen zijn, en jullie van harte welkom
zijn.
18 mei 2014 - Open dag Land en Boschzigt.
31 mei 2014 - Open tuindagen
07 juni 2014 - Wandeling in Eempolder
28 juni 2014 - Open dag VTV-Huizen
18 mei 2014 - Open dag Land en Boschzigt.
Op zondag 18 mei houdt Land en Boschzight
hun open dag (http://www.landenboschzigt.nl).
Als afdeling zullen we op deze dag met een informatie stand aanwezig zijn. Naast algemene
informatie over onze afdeling/Velt en de verkoop
van boeken zal er nog het volgende georganiseerd worden:

De Workshop “Insecten Hotels” is ook leuk voor
kinderen. Als zij een leeg blikje meenemen, dan
zorgt Karin er voor dat het blikje tot een heus
hotel omgetoverd wordt, waar de insecten met
plezier zullen vertoeven.

● Informatie over de vierkante meter tuin (door
Paul)
● Workshop over insecten hotels (door Karin)
De open dag zal duren van 11:00 - 17:00 uur.
In de serre zijn allerlei versnaperingen en de winkel is ook open. Verder zijn proeverijen voor
kaas, wijn en vlees
Ook kunnen er vierkante meter bakken gekocht
worden voor 30 Euro.
De bakken zijn al helemaal klaar of kunnen op
bestelling geleverd worden.
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ren dat - en hoe - weidevogels en melkproductie
samen kunnen. De kosten zijn 7,50 Euro voor
leden, en 10,00 Euro voor niet leden.
Verzamelplaats is: Theetuin Eemnes, Meentweg
131, 3755 PD Eemnes.
Opgeven kan bij Karen Laarveld
(karen.laarveld@gmail.com 0620443777 ) of
Jantien de Loor (jddeloor@tiscali.nl).

31 mei 2014 - Open Tuindagen
Op zaterdag 31 mei vindt de Ecotuindag van
VELT plaats. In onze regio kun je tussen 10.00
en 16.00 uur terecht bij Tuinderij Eyckenstein,
Dorpsweg 264, Maartensdijk. Ook de kruidentuin van Agnes is dan te bezoeken.
Wij zullen ook daar met een standje staan om
informatie te verschaffen en om boeken te verkopen.
Op de prachtige historische moestuin van Landgoed Eyckenstein bij Maartensdijk is Luuk
Schouten begin 2006 gestart als biologisch tuinder. Op 0,7 hectare telen we een grote diversiteit aan groenten.
Hun motto is Lekker, Mooi en Gastvrij.
Zij telen lekkere en mooie groenten. Groenten
als raapsteeltjes, worteltjes, boontjes, rucola,
venkel, pompoenen en courgettes, sjalotten, sla
in vele soorten en natuurlijk aardappelen. Maar
ook groenten als kapucijners, pastinaak en warmoes. Als het maar mooi en lekker is.
Daarnaast willen zij dat de tuinderij een plek is
waar bezoekers, vrijwilligers en toevallige passanten zich welkom voelen. Als de poort open
staat, krijgt u een gastvrij ontvangst!
Op de tuin wordt op een milieuvriendelijke (biologische) wijze geteeld. Er worden geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt en
ook al het zaai- en pootgoed is biologisch geteeld

28 juni 2014 - Open dag VTV-Huizen

07 juni 2014 - Wandeling in Eempolder
Op zaterdag 7 juni organiseert Velt Utrecht een
Wandelexcursie - Boeren met oog voor natuurbeheer Melkproductie en weidevogels kunnen
samen!
Een boeiende wandel-excursie voor iedereen die
geïnteresseerd is in weidse polders, weidevogels, agrarisch natuurbeheer en -beleving.
De excursie duurt van 10:00 tot 13:00 en wordt
geleid door Celine Roodhart, ecoloog en landschapsdeskundige. Zij neemt ons mee voor een
wandeling dwars door de polder waar zij geboren en getogen is. Om ons te laten zien en erva-

Op zaterdag 28 juni houdt de Volks Tuin Vereniging VTV-Huizen (Friesewal 42, 1274HE
Huizen ) haar open dag van 10:00 tot 16:00 uur.
Naast een standje zullen wij die dag een tweetal
lezingen organiseren.
Één voor de bezoekers van die open dag en één
voor de leden van Velt Gooi en Eemland. Tijdens de lezing voor leden zal het bestuur zich
introduceren, en zullen wij de oprichting van
onze afdeling vieren met een hapje en een
drankje onder het genot van een interessante
lezing.
Welke lezingen er die dag gegeven gaan worden
is nog een geheim, maar zal in een volgende
nieuwsbrief aan jullie medegedeeld worden.
Het bestuur hoopt jullie in ieder geval op 28
juni te ontmoeten, maar zouden het ook op prijs
stellen als we jullie op de andere activiteiten
tegenkomen.
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