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Hoewel onderbroken door twee iets koelere dagen voelt iedereen het weer deze weken wel als een
hittegolf. Hoe ga jij er in je tuin mee om? Welke planten geef je water? Wat doet het eigenlijk wel
prima bij dit weer? Dieren kunnen wel wat hulp gebruiken: Egels, vogels maar ook insecten vinden
een bakje vers water erg prettig.
Heb je deze winter (fruit-)bomen geplant? Geef die dan ook water als ze er zielig bijstaan. In hun
eerste seizoen zitten ze met hun wortels nog niet zo diep, en het is jammer als ze hun
bladverdamping niet kunnen bijhouden en daardoor doodgaan.
Voor de rest is het ecologisch gezien een zaak van gezond verstand en niet te kwistig met (drink)water voor de planten. Als je iets water geeft: beter eens in de paar dagen een flinke hoeveelheid
dan elke dag een beetje.
Intussen hebben we als Velt Gooi en Eemland ook nog wat activiteiten in petto.
We nodigen je uit om op zaterdag 25 augustus mee te gaan op excursie naar biologische vasteplanten-kwekerij Van Houtum in Doorn. We krijgen er een rondleiding door een van de eigenaren,
we kunnen zien hoe de Bio Kultura compost wordt gemaakt en we kunnen hun biologische
gekweekte planten kopen. Daarna bezoeken we er vlakbij biodynamisch landgoed de
Kraaybeekerhof, met een zelfoogst- en bloementuin. Deelname aan de excursie is gratis, voor
vervoer willen we zoveel mogelijk carpoolen. Aanmelden op veltgooieemland@gmail.com

Reserveer je ook vast zaterdag 22 september voor onze soepmiddag? We koken soep van hopelijk
overvloedige oogst en genieten daar met z'n allen van . Mooie gelegenheid voor een babbeltje met
mede-velters en bestuursleden, en om te brainstormen over nieuwe activiteiten.
Op zaterdag 18 augustus is onze nieuwe buurafdeling FlevoVelt mede organisator van Proef
Natuur, een dag vol workshops rondom duurzaam leven, tuin en voeding, op Landgoed
Roggebotstaete bij Dronten.
Velt-lesgever Jantien de Loor geeft hier een workshop over bodem en composteren, andere
workshops richten zich op voeding. De dag kost voor Velt leden € 45, voor anderen € 65 Hiervoor

kun je 2 workshops volgen en krijg je lunch en avondeten. De dag start om 09:30 en eindigt rond
22:00 uur. Meer info en aanmelden zie hieronder en ook op http://www.roggebotstaete.nl/
Onze andere buren Velt Utrecht organiseren op za18 augustus van 10-12u een workshop Zaaien
en planten voor de herfst en de winter door Janneke Steenmans van Tuinderij de Groene Steen in
Bilthoven. Aanmelden via veltutrecht@hotmail.com
Wie weet tot ziens de 18e? Of de 25ste?
Met vriendelijke groet,
Velt Gooi en Eemland Franka, Jantien, Karin, Machteld en Yvonne

