Nieuwsbrief nummer 05, September 2014
Velt afdeling Gooi en Eemland
Email: veltge@outlook.com
Website: www.velt.be/gooieneemland

Beste Velters,
Hierbij de 5de nieuwsbrief, waarin wij jullie over de komende activiteiten informeren, en jullie uitnodigen om onze stand op de Bijen- en Natuurmarkt te bezoeken. Verder delen wij jullie mede dat
we inmiddels een eigen website hebben: www.velt.be/gooieneemland. Tot slot verzoeken wij jullie
om het bestuur te laten weten wat jullie wensen en ideeën zijn voor onze afdeling.
Veel leesplezier.
Paul C. Laney

Bijen- en Natuur markt 20 september 2014.
Onze afdeling zal zaterdag 20 september een VELT-stand bemannen op de Bijen- en Natuur markt
te Bussum. We zouden het leuk vinden om jullie daar ook te ontmoeten, en daar ideeën uit te wisselen. Karin gaat daar een workshop over “insectenhotels maken” geven voor de kinderen.
Deze Bijen en Natuurmarkt vind plaats op Huizerweg 49H te Bussum, en duurt van 10 tot 16 uur.

Workshop Karin: In deze workshop maken kinderen met bamboe, riet en holle plantenstengels een
bijenhotelletje in een conservenblikje. We vertellen ze over het nut van wilde bijen in de voedselketen en vooral dat je voor deze bijen zeker niet bang hoeft te zijn. Ze hebben geen volk of voedselvoorraad te verdedigen en hun angel kan niet door onze huid. Zo kunnen de kinderen vlakbij hun
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hotelletje de bijen aan het werk zien. Ze zien ze invliegen met stuifmeel aan hun buik of poten. Dit
stuifmeel mengen ze met nectar en leggen ze in de holle stengel en leggen er een eitje op. Wanneer
de larve uitkomt kan hij daarvan eten en groeien. Na elk hoopje stuifmeel/nectar wordt het kamertje afgesloten en wordt er weer een nieuw kamertje gemaakt. Op you tube, observatiekast wilde bijen, is een heel mooi filmpje te zien hoe zo’n moederbij dit doet. De levenscyclus van een wilde bij
duurt ongeveer een jaar, dus het blikje moet minstens een jaar blijven hangen op een (vrij) zonnige
plek, met weinig wind en wat beschut tegen de regen.
Komende activiteiten
Onlangs is het bestuur bij elkaar geweest om o.a. te praten over de komende activiteiten. Daaruit is
besloten dat wij de volgende activiteiten willen gaan organiseren:
December 2014 Lezing van Letty over “Compost, mulch/bodemverzorging, meeveren met de natuur”. Wij willen dit combineren met de algemene ledenvergadering.
Januari / Februari 2015: Moestuincursus van vier dagdelen.
Februari/Maart 2015 Lezing van Erna over Permacultuur.
Mei 2015 Eetbare voorjaarskruidenwandeling/workshop bij Agnes.
Website van onze afdeling
Sinds enige dagen hebben wij onze eigen website. De site is nog in ontwikkeling, maar wij hopen
dat deze eind september helemaal up en running is.
Wensen en Ideeën
In de afgelopen bestuursvergadering werd duidelijk dat wij, als jullie bestuur, eigenlijk niet echt
weten wat jullie wensen en ideeën zijn, en of er tussen jullie mensen zijn die iets aan de afdeling bij
kunnen dragen. Wij zouden het daarom fijn vinden als jullie ons een mailtje sturen met daarin jullie
wensen en ideeën en jullie eventuele bijdrage. Alvast dank.
Datum

Activiteit

Zaterdag 20 september 2014

Bijen- en Natuurmarkt Bussum

Zaterdag 27 september 2014

Provinciale Bijeenkomst Velt te Doorn

Vrijdag 10 oktober 2014

Lezing Jantien over “Ecologische voeding” bij Velt
afdeling Utrecht.

Zaterdag 8 november 2014

Jubileumfeest Velt te Antwerpen.

Tot de volgende nieuwsbrief
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