Nieuwsbrief Velt Gooi en Eemland maart 2017
Beste ecotuinier,
Velt Gooi en Eemland popelt weer voor het nieuwe groeiseizoen. Hieronder informatie over alles wat
de komende tijd nog aan Velt-activiteiten staat te gebeuren. Misschien zit er ook wat voor jou bij?
Je bent misschien ook geweest op de zadenverdeelochtend? Het
was gezellig druk, de kruidenbosjes van Lida vielen in de smaak
en ook de zadenruil (of -markt) kwam na enige aarzeling goed op
gang. We vinden het voor herhaling vatbaar, dus als je wilt kun je
van t zomer wat verzamelen voor een bijdrage volgend jaar. Voor
tips over zaadwinning kun je op de Velt-site kijken of in het Veltboek Zelf zaden winnen.

Sinds eind januari loopt de Moestuincursus ecologisch moestuinieren voor beginners met 10
deelnemers. De plannen voor de eigen tuin zijn besproken en we hebben we zaden geruild voor
leuke nieuwe soorten. Op de laatste dag kwam biodiversiteit als steun aan bod, net als de andere
kant van de medaille, onkruid en plaagdieren. Het slakkenprobleem herkent iedereen! Heb je de
cursus gemist en zou je nog wel wat willen? Dan kun je je in Utrecht nog aanmelden voor de
herkansing vanaf 21 maart. De cursus wordt daar gegeven door Sandra van Slooten, die jaren als
professionele biotuinder heeft gewerkt op ‘n Groene Kans in Groenekan.
Zaaien en verspenen komt in de moestuincursus maar heel beperkt aan bod, en er bleek behoefte
aan praktische oefening. Op 8 april van 10-12.30u kun je meedoen aan een workshop in Baarn bij De
Groene Inval. Na een beetje theorie over zaaien,
kiemen, verspenen en afharden ga je zelf
voorzaaien in een bakje, een aantal plantjes
verspenen om mee naar huis te nemen, en we
maken een zaaibed klaar in de volle grond. Meld
je snel aan bij veltgooieemland@gmail.com , dan
weten we of we moeten gaan voorzaaien!
Op 22 april komt de Velt lezing De levende tuin over natuurlijke vijanden. Elfie
Bakker is een nieuwe Velt-lesgeefster. Zij gaat ons in Buurtcentrum De Geus in
Hilversum van 10-12u tips geven om je hulpjes in de tuin het naar de zin te maken.
Graag aanmelden bij veltgooieemland@gmail.com
Velt Nederland organiseert op 20 mei in de Koningshof in Utrecht een ledenmiddag. Rondleiding
door de tuin en de kas, Velt-informatie oa over de campagne 2020 pesticidevrij, boeken te koop!
https://www.facebook.com/Koningshof.Utrecht/ Aanmelden bij Wil de Vooght info@velt.nu
De Velt ecotuindagen zijn dit jaar op 3 en 4 juni. Ook in onze buurt zullen diverse tuinen meedoen.
Maak van de gelegenheid gebruik en doe er inspiratie op! Bijvoorbeeld bij Agnes Kruiden en Tuinderij
Eyckenstein.
Bij de lezing over combinatieteelt in oktober spraken we af dat we een excursie zouden plannen naar
de tuin van Vera Greutink van www.Tuinsmakelijk.nl Dat wordt za 24 juni. We gaan carpoolen
en/of met OV en voor het bezoek zelf worden de kosten gedeeld. Aanmelden bij
veltgooieemland@gmail.com

Ook hebben we zin om te gaan kijken bij Yggdrasil in Belgie. Dat is de permacultuurtuin van Frank
Anrijs, de blogger van Natuurlijke moestuin. We zijn daar welkom op zaterdagmiddag 19 aug. We
krijgen een rondleiding. Graag aanmelden op veltgooieemland@gmail.com We hopen natuurlijk op
veel mensen uit onze afdeling, leden en niet-leden, en die zullen voorrang krijgen, maar anderen
kunnen zich ook aanmelden. Minimum 6, maximum aantal is 25 personen. Prijs exclusief vervoer
voor Velt-lid minimaal €7,- maximaal €20,- voor niet-lid +€5,-.
Natuurlijk zijn er allerlei activiteiten die interessant zijn voor Velters, die door anderen worden
georganiseerd. Een toevallige selectie:
Op 18 maart is gestart een Permacultuur moestuincursus van Serai van www.Eetjetuin.nl in
Amersfoort.
Op zondag 19 maart is de Groenmoesmarkt in St Oedenrode. http://www.groenmoes.nl/ Aandacht
voor telen van gewas, zaden, bollen, grond, gereedschap en zo: het echte tuinwerk.
Op 22 maart spreekt Mark Shepard over herstellende landbouw in De Rode Hoed voor het debat van
‘Its the Food my friend!’ www.rodehoed.nl/foodfriend
Op 1 en 2 april is weer Kom in de kas. Gangbare en biologische boeren hebben open huis in de kas.
Interessant om te zien hoe ze werken met technieken voor opbinden, oogsten, nuttige insecten en
veel meer. https://www.komindekas.nl/
Op 10 juni is de Groenteclubmarkt in Bussum https://www.groenteclub.nl/ Duurzaam leven en
voedsel!
Op 17 en 18 juni kun je Lekker naar de boer. Dat is een echt biologisch gebeuren met alleen maar
biologische bedrijven. http://www.lekkernaardeboer.nl/
Op 2 juli Lathyrusfestival bij Hoeve Ravestein naast Kasteel Groeneveld in Baarn, geheel in het teken
van deze prachtige geurende siererwt, en nu hier omdat de tuinman van Ravestein en Soestdijk ook
landelijk veel succes heeft geoogst met zijn bloemen.
We hopen je tegen te komen op een van onze activiteiten. Veel plezier en een goed tuinseizoen
gewenst,
Velt Gooi en Eemland

