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VELT Groot-Asse
voor de gemeenten Wemmel,
Asse, Ternat, Affligem, Liedekerke

Vereniging voor Ecologisch
Leven en Tuinieren vzw
contactadres/verantwoordelijke uitgever :
Reej Masschelein, Stationsstraat 39
1730 Asse
02/452.78.13
e-mailadres : info.groot-asse@velt.be
bankrekening: 979-9577880-08
zie ook www.velt.be/grootasse
( heb je ook een e-mailadres ? Laat het
ons weten : we houden je graag tijdig
op de hoogte van ons leuke aanbod )

Vr. 27 sept. : BIJEN-diversiteit

infoavond

Za. 12 okt. : Samen Tuinen op Zellikse Jaarmarkt
Za. 23 nov.: Velt-Studiedag Voedselverspilling
* Iedere zaterdagnamiddag : de deelnemers van
Samen Tuinen aan het Molenbeekdal te Zellik
* Iedere voorlaatste en laatste zaterdagnamiddag
van de maand: Groentenieren-praktijkopleiding
bij Aloïs aan de Keierberg te Asse
Kandidaat voor volgend jaar? Meld u al aan !

Afgiftekantoor : 1730 Asse 1
erkenning : P303619
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Beste Velt-vriend(inn)en,
De laat ingetreden maar heerlijke zomer is aan het wegglijden... en een drukker levensritme
heeft zich weer aan ons opgedrongen. Weemoed aan die lange heldere dagen met hun slome
geurende atmosfeer neigt onze gevoelens binnen te dringen. Maar we worden getroost met de
aangename ervaringen van een zacht groenende nazomer vol verse oogst met het vooruitzicht
op straks weer die mooi warme kleuren van de aankomende herfst. Laat ons genieten van de
vroege avonden bij een gezellig vuur en een smakelijk hapje of tapje, een stil boek of gewoon
de lekkere knusheid van gezapige rust. Wat kunnen de seizoenen toch heerlijk bijzonder zijn!
Voor de komende tijd hebben wij weer enkele data waarvoor wij uw interesse kunnen opwekken. Het begint al met een boeiende ‘bijen-avond’ in het cc Oud-Gasthuis te Asse waar wij
graag onze medewerking aan verlenen, vooral omdat het belang van hun ‘bestuiving’ in onze
tuinen het uitgangspunt is. Ook het aanbod van onze partners verdient uw aandacht: zie verder
voor uw kalender. In november gaat veel aandacht naar de vreselijke ‘voedselverspilling’ in
tijden van crisis – stel u voor ! – en hoe wij daar kunnen aan verhelpen. Kom je ook naar de
studiedag van 23 nov. in ’t Vlaams Parlement ? (zie ‘Seizoenen’ p. 19). Of treffen we mekaar
op 28 nov. in Asse ? Zorg dat je er bij bent op onze jaarbijeenkomst van 7 december : dan
maken we afspraken voor volgend jaar en geniet je mee van onze unieke samenaankopen voor
zaden en hulpmiddelen. Wie volgend jaar de kans niet wil missen om mee te doen aan SamenTuinen in Zellik of van maand tot maand wil leren ‘groentenieren’ bij Aloïs, kan zich het best
nu al daarvoor aanmelden! Misschien zie je meer uit naar onze kruidenwerking? Laat het ons
weten. Je kan ons leuke aanbod volgen op onze website (zie hoofding) die voortaan continu
wordt bijgehouden door André De Bisschop. Beslist krijg je al goesting om er nog een voorstel
aan toe te voegen ?! Laat ons dit meteen kennen en wees welkom ... heel binnenkort. R.M.

De voorbije zomerperiode was natuurlijk hoogtij voor onze doorlopende moestuinprojecten.
In juni hield het prille Samen-Tuinen in Zellik al
een eerste ‘open tuin’ en sloot dit af met een
heerlijke veggielunch. (zie foto hiernaast)
Wie dit gemist heeft kan nader kennismaken en er
genieten van allerlei animaties en ev. blijven eten
tijdens de plaatselijke jaarmarkt op zaterdag 12
oktober in het Welzijnshuis, F.Timmermansstr. 1.

De Groentenierders aan de Keierberg
vierden einde augustus hun zomer met een
smultafel naast hun oefenakker : lekkere
zelfgemaakte groentehapjes, hoofddis en
en dessert, overgoten met veel gezelligheid.
Wie er volgend jaar wil bij zijn, hoeft niet
lang meer te wachten om zich te melden.
Noteer op uw kalender :
* vr. 4 okt. Ondertekening Prov.klimaatconvenant & start gemeentelijke werkgroep (doe je mee?)
* za. 5 okt. Heropening Wereldwinkel Asse op nieuw adres Steenweg 62 /daags nadien ontbijt
* za. 5 okt. Mobiele fruitpers in Merchtem (mits 75 kg fruit) info & reserveren: tel. 050/78 11 94
* zo. 6 okt. Open Milieuraad met busbezoeken in Asse ; start om 14u. aan de Boekfosparking
(mits voorafgaande inschrijving !)

* do. 10 okt. Ho(o)pmarkt in het Transitiecafé van ’t Smiske, Gemeenteplein 7
* zo. 13 okt. Wandeling met Natuurpunt Ternat in Asbeek – start 14u. kerk Asbeek
* zo. 13 okt. Mobiele fruitpers in Gooik (mits 75 kg fruit) info & reserveren: tel. 050/78 11 94
* di. 15 okt. Afsluiting bestellingen haag- en fruitbomenactie 2013 bij Regionaal Landschap
Groene Corridor www.rlgc.be / tel. 02/253.43.04
* di. 15 okt. keiSTOF-infovergadering over verbreding van Ring 0 in De Horinck te Zellik
* za. 19 okt. Weggeefwinkel van overbodig goed gerief 14u-18u. Gemeenteplein 8 te Asse
* zo. 26 okt. Trage Wegenwandelingen : in Asse start om 9u. aan Asbeek-kerk
* za. 2 nov. Paddestoelenwandeling in Kartelobos vanaf Koereit
* za. 23 nov. Velt-studiedag over Voedselverspilling in Vlaams Parlement (vooraf inschrijven!)
* do. 28 nov. Info-avond over Voedselverspilling ism DF & OVAM met Roger Bogaerts cc OG
* za. 7 dec. Jaarvergadering Velt Groot-Asse met attracties en groepsbestellingen cc OG 14u.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herboriste Eva Engels laat weten dat de start van onze Velt-kruidenwerkgroep, voorzien
vanaf september, nog heel even op zich laat wachten maar dat hij er zeker komt. We houden
u beslist op de hoogte. Wil je ‘t begin meemaken dan is het aangewezen u meteen te melden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoek je een bescheiden woning met leuke eco-tuin in het centrum van Asse? Dan kan het
aanbod van Geert & Micheline (Velt-leden bekend v/d Open Tuin 2012) je best interesseren.
Info : http://www.immoweb.be/nl/Buy.Estate.cfm?IdBien=4454351&xgallery=gallery&xpage=1

Met onderstaande affiche nodigen wij u uit op een heel bijzondere avond in Asse.
Deze wordt ons aangeboden door de Provincie in het kader van de biodiversiteitscampagne waaraan wij met andere partners graag onze medewerking verlenen.
Bijen in het algemeen (en niet alleen de honingbijen) leveren een enorme bijdrage tot
de bestuiving van planten en bijgevolg verzekeren zij op die manier ook het voedsel
op onze akkers en tuinen.

'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
Affligem en nu ook in Asse :
dinsdag : lasagne
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

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
Mont Roucous
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

