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Gooi en Eemland
Velt Gooi en Eemland Nieuwsbrief januari 2016

Beste Velt-er,
Geen winterslaap maar volop activiteit bij Velt Gooi en Eemland. Hoog tijd om jullie
op de hoogte te stellen.
Jullie hebben ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zaden en
pootgoed te bestellen via de afdeling. Dat is mooi! Bij het afhaalmoment op 13
februari in Baarn is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en Velt-publicaties aan te
schaffen.
Verder komt Janneke Tops, de vertaler van de nieuwe Velt-publicatie over zaden
winnen, die ochtend vertellen over zaden winnen in de moestuin. Ook als je geen
zaden hebt besteld ben je van harte welkom bij deze lezing.

Zaden winnen in de moestuin:
Velt-lezing 13 febr 2016 in Baarn

€4,- (Velt-lid)/€6 (niet-lid)

Zaadgoed is het begin van alle leven en maakt de cirkel in de tuin rond. Zelf
zaadgoed telen is een enorme uitdaging, en erg leuk als het lukt. Maar daarvoor is
het wel van belang één en ander te weten. Want wat is zaadgoed eigenlijk, waarom
is het zo boeiend en belangrijk? Velt-lesgever Janneke Tops geeft op 13 februari een
lezing over het zelf telen van zaden. Ze heeft jaren leiding gegeven aan de
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ecologische moestuin van Ecolonie in de Vogezen, en wil haar kennis graag met je
delen.
Tijdens deze lezing informeert Janneke je over praktische dingen als oogsten,
schonen en bewaren, maar ook over het rekening houden met de vruchtwisseling,
en makkelijke en moeilijke gewassen om zaden van te oogsten. Je krijgt praktische
tips waar je zelf gelijk mee aan de slag kunt.
Zaterdagmorgen 13 februari 10:00-12:00 uur
De Groene Inval, De Geerenweg 8, 3741 RS Baarn
Leden € 4,-/Niet leden € 6,Opgeven bij Karin van den Eshof karineshof@freeler.nl

In het zelfde weekend is ook de manifestatie Reclaim the seeds in Wageningen.
http://reclaimtheseeds.nl

In februari wordt in Amersfoort Vathorst een moestuincursus georganiseerd door
Tuinpark Laakzijde. Velt lesgever Jantien de Loor geeft de Velt-basiscursus
moestuinieren. Als je interesse hebt, neem dan contact op met
fionamolenkamp@hotmail.com

De Velt-ecotuindagen zijn op 4 en 5 juni, en er doen steeds meer tuinen mee. In
onze omgeving zijn dat Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden in Maartensdijk,
iemand op het volkstuincomplex in Huizen, het Franciscaner Milieuproject in
Stoutenburg en de historische tuinen van Bartiméus in Doorn. Kijk af en toe op
www.velt.nu, op deze site komt de komende tijd meer informatie.

Onze buurafdeling Utrecht heeft ook al wat plannen voor de komende tijd. Als je
interesse hebt kun je je daar ook aanmelden voor hun activiteiten:
Veltutrecht@hotmail.com Als Velt-lid mag je ook voor de ledenprijs meedoen: meld je
aan met lidnummer en neem je lidkaart mee naar de activiteit!
30 januari 2016 Workshop gereedschapsonderhoud door hovenier Joost Hut. 13:00 –
16:30u. Leden: €10 Niet leden: €12,50 Koningshof, Koningslaan 135A 3585 LA
UTRECHT
20 februari 2016 Workshop snoeien door hovenier Joost Hut. 13:00 – 16:30u. Velt-lid
€10 Niet lid €12,50 Koningshof, Koningslaan 135A 3585 LA UTRECHT
2 april 2016 Wilde planten en - kookworkshop 9:30 – 13:00 Velt-lid €10 Niet lid
€12,50 Koningshof, Koningslaan 135A 3585 LA UTRECHT
16 april 2016 Excursie Stinzen- en moerasplantentuin door Wim Baas 10:00 – 13:00u
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Velt-lid €3 , niet lid €5 Kerkdijk 132 Westbroek.

Afgelopen activiteiten Gooi en Eemland:
Workshop composteren, zaterdag 3 oktober 2015, 14 – 17 uur.

Op zaterdag 3 oktober werd er door Jantien de Loor , lesgever en tevens bestuurslid
van Velt Gooi en Eemland, een workshop composteren gegeven op BD tuinderij
Land en Boschzigt te ’s Graveland.
Het was een prachtige, zonnige dag en deze tuinderij is met zijn kassen, terras en
natuurvoedingswinkel een heerlijk rustige en inspirerende omgeving.
Er waren 7 deelnemers aan de workshop , allen Veltleden.
Van 14 tot 15.30 uur gaf Jantien een hele duidelijke presentatie waarin diverse
aspecten van het composteren aan bod kwamen zoals o.a. het effect van compost
op bodemleven en bodemstructuur, warm en koud composteren, welke tuin- en
keukenafvalresten wel en welke juist niet op een composthoop mogen, de
tuinkerstest etc.
Daarna mochten wij ‘aan de bak’ , dat wil zeggen zelf een composthoop bouwen
door allerlei , zoveel mogelijk klein gesneden, tuinafval in dunne laagjes op elkaar
aan te brengen via de zogenaamde lasagna-methode, waarbij afwisselend een laag
droog (‘bruin’, koolstofrijk) en een laag nat (‘groen’,stikstofrijk) materiaal op elkaar
worden aangebracht. Ondertussen werden twee in augustus door Jantien en Karin
opgezette composthopen ‘omgezet’ door Cees en Cees, een inspannend
werkje……..maar het leverde wel weer een fraaie nieuwe composthoop op.
Het was een heel leuke en leerzame middag, met veel praktische informatie.
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Lida Stroomer

We waren op 19 september 2015 met een standje aanwezig op de Bijenmarkt in
Bussum, altijd een gezellige activiteit voor groot en klein.
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