Nieuwsbrief nummer 04, Juni 2014
Velt afdeling Gooi en Eemland
Email: jddeloor@tiscali.nl

Beste Velters,
Hierbij de 4de nieuwsbrief, waarin wij U uitnodigen op onze kennismakingsbijeenkomst, welke zal
plaatsvinden op 28 juni as, tijdens de Opendag van Volkstuin Vereniging (VTV)-Huizen. Tijdens
deze bijeenkomst zal onze lesgeefster Jantien de Loor een presentatie geven over ecologische voeding. Na afloop zal er een hapje en een drankje genuttigd kunnen waarden, waarbij U nader kennis
kunt maken met het bestuur.
Het complex van VTV-Huizen bevindt zich aan de buitenrand van Huizen, vlak bij het Gooimeer
en toch midden in de woonwijk, aan de Friesewal 42. Het is een uniek stukje natuurgebied met tuinen, maar je vindt er ook de vos, het egeltje, een schat
aan vogels en waterdieren zoals bijv. de salamander.
Gaarne vernemen wij van U middels een emailtje naar
jddeloor@tiscali.nl of U die dag al dan niet aanwezig
zal zijn.
Tot 28 juni
Het Bestuur.

Programma VTV-Huizen 28 juni 2014
10:00 - 16:00

12:00 - 12:45
13:30 - 15:00

Braderie/markt
Opening Bijenschans om 11.00 uur
Demonstratie houtsculptuur zagen op ons opslagterrein (tevens te koop)
Verkoop plantjes
Rondleidingen
Voor de kinderen: stormbaan + maken insectenhotel + speurtocht
Openbare presentatie door Velt (Algemene kennismaking, insectenhotels,
vierkante meter tuin)
Lezing voor Veltleden over Ecologische Voeding met na afloop gezellig bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje.
De leden van Velt afdeling Gooi en Eemland kunnen op de open dag een presentatie bijwonen over ecologische voeding. Velt benoemt daarvoor een aantal aspecten: vers, gevarieerd, biologisch, lokaal geproduceerd, van het
seizoen en met minder vlees. Een eigen moestuin maakt het makkelijker om
je voedingspatroon ecologischer te maken omdat je sowieso al bewust bezig
bent met het telen van voedsel. Jantien de Loor is een nieuwe lesgever voor
Velt en zal bij elk van de genoemde aspecten iets vertellen, bijvoorbeeld in
relatie tot eigen teelt, voedingsleer, energieverbruik, of de zorg voor de aarde.
U bent van harte uitgenodigd voor de presentatie
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Activiteit
Zaterdag 28 juni 2014

Open dag VTV Huizen

Zaterdag 20 september 2014

Bijenmarkt Bussum
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