Verslag vergadering zadenwerkgroep, vrijdag 7 oktober, 19:00
Met: Hugo, Jan, Joke, Jos, Chris, Lieven (verslag)

1.

Welke zaden hebben we gewonnen in 2016?

Chris:

rucola, pastinaak, warmoes (oeps, eventueel met rode biet gekruist),
diverse bloemen, tomaat Golden Pearls,…

Jos:

al veel geoogst ‐ nog veel te schonen. Prei (Akelei); sla Till & Susan, kervel, basilicum
grof & citroen, 3 bonenrassen, Japanse herfstui Senshyi Yellow, staakboon Fortex,
veel tomaten – oa 2 nieuwe rassen: Gaston de Vilvoorde, Coeur de Boeuf Lucien de
Berlare , …

Lieven: gemengde staakprinsessenboon, slamix Opsala, diverse tomaten, spinaziezuring,
amarant
Jan:

tomaat Bonkers van Begga

Hugo:

rode melde, aardbei Yellow Wonder, tomaat Whippersnapper,…

2.

aanschaf zaden bij De Bolster ea

Hugo heeft een voorraadje zaden van makkelijke soorten aangekocht, om te verdelen op
beurzen
En zaden gekregen om door te geven.

3.

Belangrijkste agendapunt: de grote zadenbeurs ‘Reclaim the Seeds’ op
4 februari 2017 in Sint ‐ Niklaas.

afspraken gemaakt op 28/09:
Met Jos, Jan en Hugo
partners:
∙
Broederschool ‐ Dirk Martens;
∙
Marc Temmermans: Velt Waasland – drank, eventueel een deel catering
∙
Velt Reynaert
vrijwilligers gevraagd:
∙
graag 25 of meer, zodat we kunnen aflossen
∙
er zijn veel kleine leuke taken waar je uit kunt kiezen
∙
meld je aan bij Hugo
∙
’s avonds is een goeie maaltijd voorzien
Locatie:
∙
veel ruimte: één grote zaal, plus extra zaal voor 80 man
∙
goed bereikbaar, wel 4 km vanaf station Belsele – openbaar vervoer nog op te zoeken
∙
goed bewegwijzeren
∙
Hugo ziet al een mogelijkheid tot indeling: 100 tafels
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Financies:
∙
Huur: € 250 + lokalen apart te betalen
∙
€ 2.00 te betalen, aan de ingang krijgt de bezoeker het programma
draaiboek:
∙
zie Lier, met aanpassingen
∙
wie houdt het overzicht? Hugo zoekt hiervoor nog een vrijwilliger
catering:
∙
nog te zoeken: alle suggesties zijn welkom
∙
wel graag bio/vegetarisch/lokaal
∙
ter plaatse is geen echte keuken, zeker niet voor 50 a 60 man
communicatie:
∙
al aangekondigd in Seizoenen, facebookgroep
∙
Reine van Velt doet de layout
∙
flyertje voor de school zelf: Reine maakt die op, wie drukt die?
programma van workshops, telkens 50 minuten:
∙
Ivan Maertens: zaden schonen
Sander Sanders
∙
∙
Lieven David: van wie is het zaad?
∙
Jos Van Hoecke, bijvoorbeeld over 1 gewas – bijvoorbeeld sla
∙
buiten: een workshop snoeien?? Marc Temmermans bekijkt dit
∙
Lieven spreekt Werkgroep Eigen Zaadteelt aan: wie wil spreken? Bijvoorbeeld Greet
Lambrecht
deelnemers
∙
verkopers/professionals
o zie oa de deelnemers van de Groenmoesmarkt
o oa ook verkopers van gereedschap, biogroenten
o uitnodigen zoals vorige editie: Hugo spreekt Reine hierover aan
o standgeld: € 5.00 per tafel
o wie nodigt de verkopers uit? Hugo zoekt nog een vrijwilliger hiervoor; hiervoor maakt Riet
een mailadres aan, met als bestemmelingen oa Hugo & Jos.
∙
meer ruilers aantrekken:
o ruiltafels
o mobiele ruilers zichtbaarder maken: draagbare doosjes , met daarop ‘Ruil met Mij’ – nog uit
te werken
o zadenbib St‐Niklaas
o Lieven contacteert Gino Pauwels (aardappelen, Gent)
o Hugo: Michael de Bel (aardappel zaaien)
groepen
o Hugo contacteerde Zomererf Stekene; Jan de Lokerse samentuin
o andere buurafdelingen uitnodigen: Jos vraagt afdelingen Wichelen
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4.

Reclaim the Seeds, 04/03/2017, Nijmegen

Hugo en Lieven gaan; wie nog?

5.

Verslag studiereis Esbeek

René Groenen (http://www.degroenenhof.nl/) selecteert voor Bingenheim

6.

Zondag 8 oktober Ecodroom

Rivierenhof te Deurne, 13 tot 17u: Hugo heeft veel reclame gemaakt, heeft een nieuwe tent en
een grote stand.
Foto's staan https://goo.gl/photos/ndeDvndXbXdVYHw76

7.

Tomatentest 2017

Hugo begint vanaf 15/10 de lijst weer op te maken

8.

het Zadenboek

al 1300 stuks van verkocht in het eerste halfjaar van 2016: da’ s meer dan het Handboek
Ecologisch Tuinieren; het is een nicheproduct, hé
Hugo heeft er nog niet veel van verkocht op beurzen

9.

Zadenbib

zowel de klanten als Chris ervaren nog een drempel: kan ik wel groente(zaden) kweken?
Rucola(zaad) bijvoorbeeld is heel toegankelijk.

10. 25 november
zaden schonen in Melle, samen met de Werkgroep Eigen Zaadteelt
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