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Za. 2 ma.: fruitbomen snoeien - Louwyn
Za. 9 ma.: takkenvlechten - Zellik
Za. 16 ma.: planten stekken en enten Za.
Za. 23 ma.: takkenvlechten – Waarbeek
Za. 30 ma.: moestuintje starten - Zellik
Za. 23 & 30 ma.: Groentenieren te velde
Za. 13 ap.: tuin in bakken - Keierberg
Vr. 20/Za.. 21/Zo. 22 ap. : Valeriaan
Ecobeurs met Velt in Turn&Taxis
33de jaargang nr. 1 – jan../feb. 2013
verschijnt niet in juli/aug

Beste Velt-vriend(inn)en,
De winter blijft maar duren ! Nu ja, beter zo dan een warmtestoot in februari en in maart alles
kapot vriezen. Na de prachtige sneeuw, snakken we naar wat heerlijke zon die ook onze tuin
weer zal opwarmen. Laat de natuur straks stilaan maar herleven. We hebben rustig nog een
maand vooraleer we volop kunnen zaaien en planten. Intussen is er de tijd om onze planning af
te ronden, de tuinresten op te ruimen en het snoeiwerk te starten.
Om uw snoeivaardigheid bij te stellen komt ge bij voorkeur naar onze snoeiles van zaterdag.
Op de volgende bladzijden geven we aan waar aanvullend wat kennis ter zake is op te steken.
Naargelang het soort fruit of struik moet wel aangepast te werk worden gegaan. Om maar één
aanduiding te geven: in het voorjaar zal men in de siertuin zeker geen lentebloeiers aanpakken!
Bij de les blijven is aangewezen, of men is al vlug aan het knoeien i.p.l.v. snoeien.
Bovenaan in het activiteitenvakje merk je dat er eveneens diverse workshop op het programma
staan. Terwijl we toch de twijgjes aan het knippen zijn, kunnen we er ook stekjes van maken
om planten te vermenigvuldigen ? En met het snoeiafval kunnen we best heel wat nuttig
vlechtwerk maken: we hoeven niets af te voeren of weg te gooien in een eco kringlooptuin.
Zowel in Asse als in Zellik zijn intussen enkele tientallen cursisten de voorbereidingen gestart
om vanaf eind maart met de seizoenen mee hun groentjes te leren kweken. Zie verder.
Ook in heel wat basisscholen is het gemeen goed geworden om te leren ecologisch tuinieren.
Enkele leden van onze ploeg staan in voor adviezen en coaching. Zijn er nog zo’n peetvaders?
Ervaren tuinders die daar graag wat hand- en spandiensten leveren: heel boeiend en dankbaar.
Overigens lees toch maar eens onze vacature op de voorlaatste pagina : je krijgt beslist ook de
goesting om u uit te leven in iets van het vele boeiende/leerrijke dat bij onze Velt mogelijk is....
Komaan, doen!
R.M.

Hoogstamfruitbomen ?! Hoe snoeien we die ?
De aanplant van hoogstam fruitbomen
levert – ook voor de amateur - heel wat
voordelen op. De fruitproductie komt later
op gang dan bij laagstam maar de opbrengst is veel groter. Bovendien is de
productieperiode tientallen jaren langer
(cf. laagstam heeft slechts een productieve
periode van vijftien jaren). Er is een ruime
rassenkeuze, veelal wat eigen aan de
streek. Zeldzaam geworden oude fruitsoorten kan men op die manier weer gaan
winnen. Dat is beslist óók een bijdrage tot
het in stand houden van de biodiversiteit
en in veel gevallen het herstel van een
gevarieerd Vlaams landschap.

Ter herinnering : Een fruitboom vergt
regelmatig enig onderhoud. Bij het
aanplanten is een oordeelkundig inkorten
van de drie gesteltakken nodig. Twee jaar
later is vormsnoei aangewezen voor de
verdere vorming van een ideale kruin. Een
latere onderhoudsnoei hoeft soms maar om
de drie jaren: om voldoende licht toe te
laten, ziekten te voorkomen door een
betere ventilatie én ook voor een optimale
opbrengst. Dat is nogal sterk verschillend
naargelang de fruitsoort. Dit vraagt enige
kennis van zaken. Daarom dat we alweer
een snoeidemonstratie organiseren
om één en ander op te frissen.
Dit jaar ben je daarvoor welkom in de
boomgaard van gastheer Julien Roelandt,

Louwijn 13 te 1730 Asse
(aan de Morette nabij de afrit E40 Ternat)

op zaterdag - 2 maart om 14u.
volg de Velt-pijlen en
Leo Quintelier, ervaren Velt-lesgever.
Hopelijk geschikt weer : bij twijfel
informeer op tel. 0475/372.404
( met de steun van E.U. en Vlaamse Gemeenschap )
Deelname : Velt-leden € 2,- ( gezin: € 3,-)
niet-leden € 4,- (gezin: € 6,- )

Méér info over hoogstamfruit vind je bij de
Boomgaardenstichting tel. 012/39 10 36
http://www.boomgaardenstichting.be

Voor de uiteenlopende snoeitechnieken
van de vele soorten kleinfruit kan je
terecht in ons nieuwste Velt-handboek
‘Bessen uit de tuin’(ledenprys € 19,95)

Over snoeien in de siertuin lees je het
belangrijkste in ons succesboek
‘Stappen naar een ecologische tuin’
blzn. 161-165 (ledenprijs € 31,50 )

Ter herinnering : onze handboeken zijn ter plaatse te bekomen bij Paul Fieremans ,
Witteramsdal 71 te 1730 Asse tel. 02/452.27.76 (’s avonds) paulfieremans@live.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPROEP : Ontving je van ons nog nooit een tussentijds e-mailbericht met handige tips,
nieuws en memo’s ? Dan beschikken wij helaas nog niet over je e-mailadres! Stuur ons
meteen op info.groot-asse@velt.be een goeiendag met je e-mail en voortaan blijf je
perfect op de hoogte van al ons afdelingsnieuws en andere tussendoortjes
En om steeds op de hoogte te blijven van het laatste nationale Velt-nieuws : schrijf je
in op http://www.velt.be/veltbericht
Voor een dringend antwoord op heel wat vragen, kan je terecht op de Velt-website
http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=83= =

- parktijklessen – praktijklessen - parktijklessen – praktijklessen - parktijklessen –
deelname : Velt-leden € 2,- ( gezin: € 3,-) niet-leden € 4,- (gezin: € 6,- )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEKKEN EN ENTEN
zaterdag 16 maart om 9.30u.
Oefenakker - Keierberg 50 te Asse
Aloïs zal verschillende technieken van stekken demonstreren : kopstek, stek met hieltje,
afleggen, marcotteren.... o.a. in het huidige seizoen toe te passen op lavendel en aalbessen...
Enten is dan weer een andere techniek en die wordt getoond op kers.
-------------------------------------------------------------------------------------------TAKKENVLECHTEN
(coöperatie Velt & Natuurpunt – pas op : hiervoor inschrijven vooraf op ons contactadres)

zaterdag 9 maart om 9.30u.
aan de rand van Kerremansbos, einde Pontbeeklaan te Zellik
Twee jaar geleden werd daar een kunstzinnige bergingsmuur gebouwd en vorig jaar een wal
voor de ringslangbroeihopen. Die zijn aan een kleine restauratie toe en wat aanvulling. Ideaal
om de techniek(en) te leren. In de omgeving worden passende takjes en takken geknipt en
gezaagd en meteen ter plaatse met uiteenlopende effecten verwerkt. Met Aloïs, Erik, Reej...
Zaterdag 23 maart om 9.30u.
in de wei van het natuurgebied (rechtover museumhoppeveld) van Waarbeek te Asse
Verleden jaar is de constructie van een ezelschutstal begonnen en later van een takkendak
voorzien. Dit laatste moet nog netjes afwerkt worden en de muren met steviger takken
ingevuld vóór de dieren er terug in geplaatst kunnen worden. Met Aloïs, Frans, Rudy, Reej ...
De technieken die hier toegepast worden bieden inspiratie voor een vervolg in Zellik , waar op
de site van Samen Tuinen gedacht wordt aan een mooie hut voor het composttoilet.
-------------------------------------------------------------------------------------EEN MOESTUINPERCEELTJE IN JE GRASVELD ? DAT KAN !
Zaterdag 30 maart om 9.30u.
p/a Goedele Vanderbiest, Kerklaan 216 te Zellik
Een droom en ambitie van vele tuineigenaars met (teveel) grasveld en te weinig tijd om een
grote moestuin te onderhouden: dichtbij de keuken toch zelf wat eigen gezonde groentjes
winnen. Dat kan een mooie geïntegreerd mini moestuintje worden: een bron van plezier.
Hoe de daaraan beginnen ? En hoe meteen een passende teeltplanning aanhouden ?
We doen het eens samen met Reej op één voormiddag ! Nadien toe te passen bij jou thuis.
TUINIEREN IN BAKKEN ? OOK DAT KAN !
Zaterdag 13 april om 9.30u.
Oefenakker – Keierberg 50 te Asse
Ondanks beperkte ruimte of lichamelijke beperkingen toch wat biogroenten winnen in een bak
of in potten, idem voor keukenkruiden of bloemen. Hoe daaraan beginnen ?
Aloïs illustreert verschillende mogelijkheden en geef aan waarop dan wel moet gelet worden.

----------------------------------------------- aanbevolen -----------------------------------------------‘Oog in oog met wilde bijen’ een reuze boeiende lezing – Gratis (niet inschrijven)
in De Spil, Godshuisstraat 33 te Wolvertem op vrijdagavond 8 maart om 20u.

Om meer te weten over het boeiende leven van de vele soorten wilde bijen,
die naast de gekende honingbijen instaan voor de bestuiving van de planten.
info: Frank Vermoesen (NP Meise) 0497/59.93.46 / frank.vermoesen@telenet.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Transitie is een apolitieke burgerbeweging die de aardolieafhankelijkheid én de klimaatverandering,
wil oplossen via een creatieve, duurzame lokale economie. Nu ook gestart in Asse. Om mee te doen
volstaat het dat je samen met anderen bijdraagt tot de « transitie » naar nieuwe levenswijzen, minder
gulzig inzake energie, respectvoller voor de leefomgeving en duurzamer voor de volgende generaties.
Meer info vind je op http://www.transitie.be/. Meld je bij transitieasse@yahoo.com

Werkkalender 2013
eco-actief ter bevordering van de biodiversiteit
in het kader van de provinciale en gemeentelijke campagnes ‘koesterburen’

Afd. Groot-Asse in de regio “Brabants Hoppeland” :
voor de gemeenten Asse, Affligem, Liedekerke, Ternat en Wemmel

januari za. 26 om 15u. : ‘Groentenieren van maand tot maand’ : maandelijks op vrltstse
of ltste zaterdagnamiddag : met 16 ingeschrevenen (2 groepen) 26 jan. &
23 feb. inleiding in cc Oud Gasthuis / vanaf maart: praktijk op oefenakker
p/a Keierberg 50 olv lesgever Aloïs Stylemans , bestuurslid Velt –Asse
februari za. 16/2 14u. Welzijnshuis, F.Timmermansstraat 1 te Zellik : start ‘Samen Tuinen’
i/h kader v/h Landinrichtings-project ‘Molenbeek & Maalbeek’ mmv de
VLM, volkshogeschool Arch’educ, Welzijnshuis... de gemeente Asse ,
o.l.v. RISO-Vl.-Brabant kennismakingsnamiddag – vervolg op za. 16/3
waarna we met de 12 deelnemers wekelijks samen leren tuinieren en het
Nederlands oefenen op de proeftuin aan Molenbeekdal.
februari za. 16/2 om 9.30u. bij Aloïs Stylemans, Keierberg 50 : workshop fijn takkenvlechtwerk op kader o.a. voor windschuttingen en bloembakken...
februari za. 23 vanaf 9u. levering samenaankoop biozaden en –hulpmiddelen bij Julien
De Maeseneer, Beneden Vrijlegem 15 te 1730 Mollem ( tel. 02/452.87.15)
maart za. 2 om 14u.: demonstratieles snoeien van fruitbomen met Leo Quintelier, Veltlesgever - p/a Julien Roelandt, Louwijn 13 te Asse
maart za. 9 om 9.30u. aan Kerremansbos te Zellik : workshop takkenvlechten ism NP
maart za. 16 om 9.30u. bij Aloïs Stylemans, Keierberg 50 te Asse, Workshop Stekken en enten
maart za. 23 om 9.30u. natuurgebied Waarbeek : workshop takkenvlechten met afwerken
ezelschutstal : dakbevestiging en wanden
maart za. 30 om 9.30u. workshop ‘Een moestuinperceeltje aanleggen in je grasveld’
o.l.v. Reej Masschelein, bij Goedele Vanderbiest Kerklaan 216 te Zellik
april za. 13 om 9.30u. workshop ‘Hoe starten met tuinieren in bakken ?’
o.l.v. en bij Aloïs Stylemans, Keierberg 50 te Asse,
april vr. 19/za. 20 /zo. 21 april: medewerking aan Valeriaan eco-beurs met workshops
aan de Velt-stand in de gebouwen van Turn & Taxis te Brussel
verwacht :

juni
juni

in de loop van april : Start van de Velt-werkgroep KRUIDEN
met (nu ook medicinale) kruidentuin, oefenakker Keierberg, 50 te Asse
mmv een team herboristen o.l.v. Eva Engels eva_engels@yahoo.com

za. 1/zo. 2 Eco Tuinen (nationale Velt-actie) bezoek aan tuinen in de omgeving
za. 8 om 9u. Composthappening a/h containerpark , Putberg te Asse ism NP & gem.

verwacht :

in de loop van het najaar :

* workshop Voeding o.a. brood bakken …
* workshop Biodiversiteit o.a. wilde bijen ism NP

novemb. do. 28

‘Met gezonde wintergroenten aan een lekkere tafel’ i.s.m. Davidsfonds
met Herman De Waele, Velt-lesgever in Emmaüs, Kerkstraat 6 te Asse
decemb. za.. 7 om 14u. Jaarvergadering met beurs, koffie- en theetafel & kruidige attracties
decemb.za. 14 om 14u. Afsluiting groentenieren 2013 – cc Oud Gasthuis te Asse
-----------

Heb je zelf nog voorstellen of suggesties ? Wij vernemen ze graag !

Vanaf het voorjaar worden ook wekelijks de eco-schoolmoestuinen van de leerkrachten van de
basisscholen op de campussen Vijverbeek van het gemeenschapsonderwijs te Asse en Zellik

door enkele bestuursleden begeleid ; in het vrije Ascanusinstituut te Asse worden tuinlessen
verzorgd en voor de MOS-projecten in de kleuterschool De Klimmertjes te Zellik wordt advies
en steun verleend bij de inrichting van een educatieve kippenren.
Deze leden- en publiekswerking wordt aangekondigd via de 5 edities van ons tweemaandelijks
berichtenblad ‘Asse-Tuintje’ en in tussentijdse digitale berichtenflitsen, katern van Seizoenen,
culturele kalenders, persmededelingen en via onze website (in ombouw)
Niet te vergeten : onze aanvullende ledenservice en –advies o.a. gespecialiseerde afdelingsbibliotheek en aanbod van handboeken en brochures aan gereduceerde ledenprijs
+ samenaankoop van ecologische tuinmaterialen en biozaden, …
+ kortingen bij verschillende eco handelszaken / zie ook www.velt.be
Onze acht afgevaardigden nemen ook deel aan de gemeentelijke milieu- en cultuurraad te Asse.
Deze werking wordt hoofdzakelijk voorbereid door onze zes bestuursleden (mmv verschillende
gelegenheidsmedewerkers) gedurende tweemaandelijkse bestuursvergaderingen en tussentijdse
briefings, gesteund door onze medewerking op provinciaal niveau en onze dubbele vertegenwoordiging bij de nationale Algemene Vergadering van Velt. Alle bijkomende hulp is welkom!

… een

vacature voor mensen met goesting,
Wie voelt het kriebelen ... ?
Je kan er het best iets leuk mee doen!
Geïnteresseerd in iets dat mogelijks nog niet aan bod kwam? We geven
Velt-leden graag de kans om zelf een activiteit op te zetten, bv. bij hen
aan huis. Of misschien wil je samen met anderen een project uitwerken:
we kunnen je daarbij helpen…Of je weet heel wat over planten en
bloemen in de siertuin, of over fruit in de boomgaard: ja daar zullen
veel geïnteresseerden graag wat tips over krijgen. Beslist zijn er ervaren
moestuinders die het plezant zouden vinden een beginneling wat op
weg te helpen? Iemand anders heeft ‘lekker vegetarisch keukenieren’
als dada en wil dat met anderen delen ? … Of misschien gewoon maar
eens laten proeven ? Of hapjes toeleveren bij een Velt-activiteit ?

’t Kan zijn dat dit je allemaal best wel boeit, maar – gelet op je vaardigheden – ligt ‘je
goesting’ eerder op een ander vlak ? Bv. Je gaat zorgvuldig om met boeken en wil onze
Velt-publicaties wel graag aan de man en de vrouw brengen ? Of je kan het best goed
uitleggen en graag wil je op onze Velt-stand geïnteresseerden uitleg verstrekken en
bezoekers op weg zetten naar een kleinere eco voetafdruk ? Iemand anders zal zich liever
achter de schermen uitleven. Een vlotte pen kan ook te pas komen om ons berichtenblad
(mee) samen te stellen. Of gewoon, je organiseert graag en wil hand- en spandiensten
leveren bij het opzetten of uitwerken van allerlei initiatieven ? Nu ja, we zullen je graag
kansen geven om je daar helemaal in uit te leven… geen probleem. En wie in al dat
aanbod zijn/haar gading nog niet heeft gevonden… die mag zelf een voorstel doen.
Solliciteer maar ! Noteer: het gaat beslist niet om voltijdse functies; je mag het zelf zo
uitgebreid of beperkt maken als je wil… en je wordt beslist op tijd en stond betaald met
warme voldoening en hartelijke vriendschap. Waarop wacht je nog ? Doen !
Info en aanmelden via e –email of telefoon
info.groot-asse@velt.be

02/452.78.13

't Cruydthof

DE BIOKAST
STEENWEG 36 * 1730 ASSE * 02/569.39.10
open: wo-do-vr : 9.30u.-12.30u / 13.30u-18.30u
dinsdag van 9.30u -18.30u
zaterdag 9u30-18u

BIOLOGISCH GECONTROLEERD

BIO SPECIAALZAAK

kruiden – voedingssupplementen – thee
natuurlijke huidverzorging - geschenken
open, behalve op zondag en maandag,
en donderdagnamiddag
van 9u. tot 12.30 en van 14u. tot 18.30u.
zaterdag doorlopend van 9.30u. tot 18u.

groot aanbod op 200m2 winkelruimte

Weversstraat 7 - 1730 Asse
02/452.49.39

DESKUNDIGE BEGELEIDING

Neem een abonnement
NATUURVLEES
op BIO-groenten en fruit
rund varken kip konijn parelhoen …
bij Bio-Boerderij De Loods
met biologische voeders gekweekt
in Aalst :
een 20-tal afhaalpunten dichtbij
o.a. in St.-Katharina-Lombeek,
specialiteit bereide gerechten
dinsdag : lasagne
Affligem en nu ook in Asse :
en
zelfgemaakte
pensen
Asbeekstraat 4
iedere woensdag 17-19u.
BEENHOUWERIJ – TRAITEUR
wekelijks dagverse seizoensproducten
uit de streek
PETER
www.boerderijdeloods.be
Steenweg op Merchtem 70
tel. 053/77.65.72
1780 Wemmel – Tel. 02/461.36.66

Drinkwater

elke dag,
moet voldoen aan volgende normen ( * ):
( * ) zie Prof. L.C. Vincent: bio-electronique

Mont Roucous

onbeperkt,

alle leeftijden
- zeer weinig mineralen < 50 mg/l
- lichtjes zuur
Ph < 7
- reducerend
rH2 < 28

Dit perfecte drinkwater bestaat !
en
Rosée de la Reine

mineraalwater
mineralen 25 gr ( <50)

Ph 6 ( < 7 )

bronwater
rH2 27,7 ( < 28 )

Verkocht in natuurvoedingswinkels, drankenhandels, superettes, en ook levering aan huis
Invoerder Benelux :

Sodib bvba Bergensesteenweg, 696
1600 St.-Pieters-Leeuw
Tel. 02/ 521 28 81
Fax. 02/ 522 85 40
sodib@skynet.be

