mei 2018
Beste Ecotuinier,
We willen je graag informeren over alles wat de komende tijd aan Velt-activiteiten staat te gebeuren. Zowel bij ons als
bij buurafdelingen. Misschien zit er ook wat voor jou bij?

2 en 3 juni Velt Eco tuindagen

Er zijn een aantal leuke plekken te bezoeken. Ga eens naar Tuinderij Eyckenstein, Agnes Kruiden, Aan het Laantje, de
Bijenkans (een kleinschalige kwekerij in Groenekan) of Eyken-dal. Op zaterdag zijn de meeste locaties open. Er is een
fietsroute langs deze tuinen. Met deze link kom je bij de beschrijving van Agnes Kruiden waar je de fietsroute vindt.
Dus zet je fiets achter op de auto of in de trein en maak er een leuke dag van. www.velt.nu/ecotuindagen

26 juni Wildplukwandeling in Baarn

We organiseren een wildplukwandeling met proeverij. Op 26 juni wandelt Elsje Bruijnesteijn bij kasteel Groeneveld in
Baarn. Elsje vertelt welke planten gebruikt werden door onze (over)grootmoeders, wat andere volken er mee doen, wat
(sterren)koks er tegenwoordig van maken en hoe je er zelf lekkere, gezonde hapjes en drankjes van kunt maken. Na
afloop van de wandeling proeven we een klein home made wildoogsthapje en -drankje gezoet met honing van het
landgoed of lokale smaakmakers als nagelkruid, waterpeper en eekhoorntjesbrood. De wandeling is van 14.00 tot 16.00
en de kosten zijn € 22,50. Meer info over aanmelden vind je hier

30 juni Fruitcursus Appel, peer en meer en snoeien in Zeewolde
In drie dagdelen gaan we aan de slag met fruitbomen. In november/december komt planten en wintersnoei aan bod,
deze zomerles zal zich richten op teeltzorg en zomersnoei. Hoe geef je een fruitboom de beste start, welke kies je voor
jouw tuin, wat is de kern van ecologische verzorging, en hoe ga je de boom snoeien in winter en zomer, in het begin en
als volwassen boom? Er komt veel kijken bij een optimale teelt van mooi fruit, maar het is vooral heel leuk als je boom
fantastisch bloeit of volhangt met prachtig fruit. Leidraad voor de cursus is het Velt-fruitboek Appel peer en meer, dat te
koop is bij de cursus. De meeste aandacht gaat naar appels en peren, maar andere fruitbomen komen ook aan de orde.
We gaan natuurlijk ook de tuin in. Er zijn een aantal oudere laagstam-appels en peren die we kunnen snoeien, en er
staan walnotenbomen en hazelaars.
Aanmelding en prijs € 75 is voor 3 dagdelen, er komen hierna twee lessen in november/december, dit is de startles.
Meer info over aanmelden vind je hier

25 augustus Excursie kwekerij van Houtum en Kraaybeekerhof

De compostactie was een groot succes. Dus we gaan eens kijken waar de compost vandaan komt. Kwekerij van Houtum
in Doorn kweekt op biologische wijze planten met hart voor plant, dier en natuur. We krijgen een rondleiding van de
enthousiaste eigenaars. Daarna gaan we langs de Kraaybeekerhof om het landgoed te bekijken. Laat ons vast weten als
je meewilt! We proberen te carpoolen. Meer info over aanmelden vind je hier.

22 september Soepmiddag bij Kas&Co, Kortenhoef

Je kas staat nog vol met tomaat, je hebt al teveel snijbiet gegeten dit jaar. Daar hebben we iets op bedacht. Het lijkt ons
leuk als iedereen zijn overschotten meeneemt. Daar maken we dan gezamenlijk een soepje van of een lekkere salade.
Zoals Velt het noemt; improvisatiekoken. Met iets te drinken erbij, ervaringen uitwisselen van het afgelopen
tuinseizoen. Als je nog iets hebt waar je een ander blij mee kunt maken zoals een stekje van een plant, neem het mee.
En breng ook vooral je vrienden mee om kennis te maken met Velt!

Bij de buren; wat andere afdelingen organiseren
26 en 27 mei Open Dagen Groene Velden, Lelystad

FlevoVelt staat op zondag met een boekenstand bij biologische wijngaard El Placer. Een leuke gelegenheid om dit
mooie bedrijf eens te bekijken.

10 juni workshop 'Composteren kun je leren', Paradijsvogelbosje in Almere, Oosterwold
Composteren is niet moeilijk; als je een paar dingen weet kun je heel mooie resultaten behalen. In het theoriegedeelte
behandelt bodemdeskundige Marc Siepman de volgende vragen:
· wat ‘groen’ is en wat ‘bruin’?
· wat is het verschil tussen heet en koud composteren?
· wat is wormencompost?

· wat kan in welke composthoop?
· wat moet je doen als er toch wat misgaat?
En je mag zoveel vragen stellen als je wilt! Ook gaan we echt een composthoop opzetten.
Marc Siepman is vertaler van het boek "het Bodemvoedselweb" en "Bodem in Balans." Hier vind je meer info over
Marc Siepman. De workshop is van 10.00 tot 16.00. Meer info vind je hier. De kosten bestaan uit een kleine vergoeding
voor locatie, koffie en thee en een vrijwillige bijdrage voor Marc. Lunch op basis van pot luck.

16 juni Velt Ledenmiddag Stadsboerderij Osdorp, Amsterdam
De ledenmiddag wordt gehouden in stadsboerderij Osdorp in Amsterdam. Nieuws over Velt, een lezing over vitaliteit
van onze voeding, een rondleiding over de stadsboerderij. Er zijn 60 plaatsen beschikbaar. Opgeven bij Wil de Vooght:
info@velt.nu
23 juni kruidenworkshop bij Agnes Kruiden, Maartensdijk
Meestal hebben we in het najaar een workshop bij Agnes Kruiden. Dit jaar niet maar graag brengen we deze plek nog
even onder jullie aandacht. Velt Utrecht organiseert op 23 juni een workshop zelf kruidenremedies maken.
In deze workshop leer je de kruiden kennen, oogsten en maak je 3 producten: een kruidenzalf, een tinctuur en een
kruidenthee. Je wordt welkom geheten met koffie/thee en wat lekkers, je krijgt een rondleiding en uitleg over de
kruidentuin en daarna ga je aan de slag met de kruiden.
De Kruidentuin van Agnes Looman is gelegen op het achterste deel van de historische moestuin van Landgoed
Eyckenstein. Agnes is herboriste en kweekt op biologische wijze kruiden voor theemelanges, voor in de keuken en voor
verwerking in de kruidenproducten. De thee van eigen kruidentuin heeft het eko-keurmerk. Er is een kruidentuin, een
bloemenpluktuin en een theetuin in de zomer. Prijs voor Velt leden is € 25. Meer info over aanmelden vind je hier

Andere activiteiten:
16 en 17 juni Lekker naar de boer

Dat is een echt biologisch gebeuren met alleen maar biologische bedrijven. Het weekend is dé gelegenheid om in
contact te komen met de biologisch boer en te ontdekken dat het biologisch keurmerk staat voor eerlijk en puur eten, dat
gemaakt is met alle respect voor dier en natuur. Kom kalfjes knuffelen, fruit plukken, hooibalen klimmen, eitjes rapen,
knutselen, speuren of boter schudden. Vraag de boer en boerin het hemd van het lijf over hun boerderij. Ga eens naar de
Stadsboerderij in Almere, de Zonnehoeve in Zeewolde, Hartstocht in Abcoude. www.lekkernaardeboer.nl

We hopen je tegen te komen op een van onze activiteiten. Veel plezier en een goed tuinseizoen gewenst,
Franka, Jantien, Karin, Machteld, Yvonne
Velt Gooi en Eemland
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Beantwoord deze e-mail met 'Ik wil me graag uitschrijven op deze
nieuwsbrief. '

