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Za. 12 ap. Eénjarige bloemen op de Keierberg
Za. 19 ap. Kruiden zaaien / aanzet kruidentuin
Za. 24 ap. Kindvriendelijke tuin in Steenhuffel
1 juni : ecotuindagen: “open tuin” bij ongeveer
200 Velters in Vlaanderen en Nederland
* Iedere zaterdagnamiddag : met de deelnemers
van het samen-tuinen : ‘Groenten uit Zellik’
* Iedere voorlaatste en laatste zaterdag van de
maand : Groentenieren-praktijkopleiding
bij Aloïs aan de Keierberg te Asse
34de jaargang dubbelnr. 1/2 – jan.feb./ma.apr. 2014
verschijnt niet in juli/aug

Beste Velt-vriend(inn)en,
Op de voorbije eerste lentedag was het precies 40 jaar geleden dat de oprichting van Velt werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Doel was: de toenemende natuurverminking tegengaan en het ecologisch evenwicht herstellen met gezonde planten en dieren voor een gezonde
voeding van mensen. Ongetwijfeld waren wij pioniers in de ecologische beweging. Zonder
ons was er misschien wel nooit sprake geweest van een biogarantiemerk, van biobedrijven of
natuurvoedingswinkels. Zonder Velt geen alternatieven voor het pesticidengebruik....
Verwezenlijkingen waarvoor we ons terecht fier op de borst mogen kloppen.
Proficiat Velters, voor jullie gezamenlijke bijdrage en jullie aangehouden inzet en trouw.
Op 8 november vieren we onze verjaardag met luister in het Felixpakhuis in Antwerpen. Hou
die dag zeker vrij : zie blz. 24 in Seizoenen en de komende Veltberichten.
Ondertussen werken wij vanuit Asse gewoontegetrouw creatief verder. We zijn heel fier
officieel de geboorte te kunnen aankondigen van een nieuwe werkgroep ‘Kruidenieren’ die
onder impuls van Eva Engels, met de steun van Hubert VdV. en Aloïs S. begin februari een
boeiend jaarprogramma met maandelijkse werksessies heeft voorgesteld (zie verder). We
vestigen wel heel acuut uw aandacht op de eerstkomende gelegenheid (zaterdag 12/4) om meer
te leren over éénjarige bloemen: het is de tijd om voor te zaaien! Daarvoor zijn we alweer te
gast bij Aloïs op de Keierberg. Had je gehoord van het “Aloïspad’ ? Het gaat wel steeds over
dezelfde persoon maar vergis je niet: dit pad werd net voor de paasvakantie ingehuldigd op de
tuinsite van de Vijverbeekcampus in Asse. Een warme waardering voor zijn vrijwilligersbijdrage iedere donderdag als coach van leerkrachten en leerlingen bij de praktijklessen op hun
ecologische schoolmoesttuin. Proficiat ! Ook de assistentie aan andere scholen wordt verder
gezet. Voor het vijfde jaar op rij loopt eveneens de praktijkopleiding ‘groenten van maand tot
maand’ op het oefenveld bij Aloïs. Leren door prettig samen-doen. Dat is ook het motto van de
deelnemers aan het samen-tuinen die hun project voortaan noemen: ‘Groenten uit Zellik’. RM

EENJARIG BLOEMEN ZAAIEN
(IN JE GROENTE- EN:OF KRUIDENTUIN)

je leert er meteen alles over

op zaterdag 12 april van 9.30u. tot 12.30u.
bij Aloïs Stylemans aan de Keierberg 50 te Asse

Demonstratie van verschillende zaaitechnieken :
- in kleine kweekkastjes (kleinste zaadjes), in grote platen (individuele zaadjes die je
met een pincet kan grijpen) of in grote kuipen;
- uit de hand, met zaaidoosje, met Pro Seder (precisie zaaiapparaat waarmee je de
kleinste zaadjes individueel kan zaaien).
Volgende bloemen komen aan bod :
Begonia, Dagschone, Hibiscus, Klimmende winde, Lavatera, Leeuwenbek, Lobelia,
Oost Indische kers, Petunia, Reukerwt, Salvia, Tagetes, Zonnebloem.
Enkele staan hieronder afgebeeld. Herken je ze ?

.
Hoe daaraan beginnen ? Aloïs illustreert verschillende mogelijkheden en geeft aan
waarop dan wel moet gelet worden.
deelname : Velt-leden € 2,- ( gezin: € 3,-) niet-leden € 4,- (gezin: € 6,- )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velt verdeelt een handige brochure ‘Groenten in potten’
waarin overzichtelijk 36 verschillend teelten worden
besproken. Voor leden tegen de peulschil van € 3,95
(jou ledenvoordeel!) . Ter plekke verkrijgbaar !

Pas op: de Velt-handboeken zijn in onze afdeling voortaan te bekomen bij
Chantal Roelandt, Louwijn 13 te 1730 Asse tel. 02/452.50.82 ab.consulting@abeurope.be
Het adres waar onze eerstvolgende Kruidenierensessie plaats grijpt : kom kennis maken!

Kruidenieren
Interesse om samen bij te leren over kruiden?
Hoe kweek je ze thuis?
Ik heb eigenlijk geen tuin, maar wil wel
kruiden… wat kan ik doen?
Op 8 februari werd het startschot gegeven van onze
regionale Velt-werkgroep Kruidenieren.
Inmiddels heeft de nationale vergadering van Velt
deze op 23 maart ll. officieel erkend.
Het initiatiefnemende trio presenteerde aan de
reeds geregistreerde geïnteresseerden een
keurig werkvoorstel én een eerste
jaarprogramma. Na bespreking kreeg dat volle
instemming. De groep functioneert autonoom met
de steun van onze afdeling. Velt-leden die zich
inschrijven voor het gehele jaarprogramma
betalen € 40,- op rekening BE09 9731 1078 6057
van Velt Kruiden – 1740 Ternat
(niet-leden betalen € 65,-) - incl. cursusmap.
Iedereen is ook welkom zonder abonnement,
maar dan is de bijdrage per sessie
€ 5,- voor Velt-leden en € 10,- voor niet-leden.
08 feb.
22 ma.
19 ap.
24 me.
21 jun.
19 jul.
23 au.
20 se.
18 ok.
22 no.
20 de.

startvergadering met kennismaking
het maken van een aanlegplan voor een kruidentuin
voorzaaien en planten in een serre
verspenen en grondwerken in de kruidentuin
planten en zaaien
onderhoud en combinaties met groenten
kruidenwandeling
oogsten en droogmethodes
oogsten en verwerking
keukenbereidingen
stemmige jaarafsluiting

p/a cc oud gasthuis - Asse
p/a cc oud gasthuis - Asse
p/a Louwijn 13 – Asse
p/a Keierberg 50 – Asse
p/a Keierberg 50 – Asse
p/a Keierberg 50 – Asse
p/a Keierberg 50 – Asse
p/a Keierberg 50 – Asse
p/a Keierberg 50 – Asse
p/a Keierberg 50 – Asse
p/a cc oud gasthuis - Asse

Inmiddels is de eerste werksessie al voorbij. Maar er is nog altijd mogelijkheid om mee op de
geurige kruidenkar te springen. Noteer dat afgesproken is de workshop telkens te houden op
zaterdag van 11u. tot 13u. : wie wil kan samen blijven lunchen (pakketje meebrengen) en
ook kennis te maken met de ‘groenteniers’ die in de namiddag op hun terrein verder werken.
Eerstkomende bijeenkomst op zaterdag 19 april om 11u. , aan de Louwijn 13 te Asse
p/a Julien & Chantal Roelandt, die een deel van hun grote serre ter beschikking stellen.
Na het maken van een plantplan in maart, gaan we verder met het voorzaaien van kruiden in
een professionele serre. We bekijken de verschillende manieren waarop we kruiden kunnen
zaaien. Bovendien proberen we ter plaatse ook een vaste kruidentuin-onder-glas aan te
leggen om later het verschil met onze buiten-kruidentuin te kunnen vaststellen.
Al wie er zin in heeft, is van harte welkom!
Info: bij onze meester-herborsite Eva Engels tel. 0495-37.44.16 of bijgekruid@gmail.com

Velt verdeelt een leuke brochure (16 x 17) ‘Sierlijk & Kruidig – keukenkruiden in de siertuin’.
Ter plekke verkrijgbaar aan € 3,95(ledenprijs) – niet-leden betalen € 5,50

... en nog een tip !!
Zie Velt-handboek ‘Stappen naar een eco-tuin’ OF
de online plantenzoeker: zet de juiste plant op de juiste plaats
Bij mooie tuiniersweer geven veel mensen de aanzet voor toekomstige tuinfrustraties. Ze kopen mooi ogende planten die ze met zorg een plekje geven in hun
tuin, maar zien na verloop van tijd de plant wegkwijnen terwijl onkruid de bovenhand
krijgt. Meestal blijkt de plant in kwestie totaal ongeschikt voor die standplaats. Om dit
soort tuinzorgen te voorkomen lanceert Velt een unieke on line plantenzoeker.
Op www.velt.be/plantenzoeker kun je in een handomdraai uitzoeken welke
planten voor welke plaats geschikt zijn. Wie met dat lijstje naar het tuincentrum trekt,
koopt tuinplezier.

ZONDER IS GEZONDER
voor mens, dier en plant
De Commissie van de E.U. heeft vastgesteld dat de bijensterfte in 2012-2013 nergens in
Europa zo groot was als in België, nml. 33,60 % van onze bijtjes haalden de volgende lente
niet. In meer noordelijke en zuidelijke landen sneuvelde slechts 10 % van de bijenbevolking.
Wetende dat de hoofdoorzaak is: het gebruik van pesticiden, is er dus nog meer redenen om
hiervoor nog strengere regels voor te schrijven. Onze bijen zorgen overigens voor de bestuiving van circa een derde van onze voedingsgewassen. Geen bijen = geen eten! Is de industriële globalistische landbouw dan toch een slang die zichzelf verslindt? Velters weten beter!
De lente is terug en de grote kuis voor Pasen staat voor de deur.
Ook je tuin en de verhardingen rond de woning netjes verzorgen ?
‘Natuurlijk’ zonder het gebruik van chemische middelen, (zie tips)
dus mét een bijdrage tot de biodiversiteit !
En wil je ook ánderen er toe aanzetten je goede voorbeeld te volgen?
Woorden wekken maar voorbeelden strekken ! Neem dan het Velttuinbordje (15 x 15 cm) en plaats dit goed zichtbaar aan de straatzijde
of tuin om duidelijk te maken dat jij kiest voor een gezonde natuur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je zoekt tomatenplanten ? Velt-lid Henri Baten uit Teralfene, is bekend om zijn
divers aanbod tomaten, paprika’s, courgetten en pompoenen, patissons…. Hij laat
weten dat zijn plantgoed straks alweer aan extra voordelige voorwaarden beschikbaar is. Voor Velt-leden tegen + € 1,- .Breng grote dozen mee om het plantgoed veilig
te kunnen vervoeren! Het is beslist aangewezen vooraf een afspraak te maken, zodat
u niet tevergeefs aan zijn (gesloten) deur staat. Bespreek ook wat je nodig hebt: hij zal
je een uitstekend advies kunnen geven : Potaardestraat 55 te 1790 Teralfene
telefoonnr. 053/ 66.12.70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanbevolen :
•

•
•

za. 26 apr. om 14u.. geleid bezoek aan een ‘Kindvriendelijk tuin vol attracties’
( 47 are) p/a Frans en Moniek De Smedt, Smisstraat 130 te Steenhuffel (Velt-lesgever);
op initiatief van Velt-Pedevallei. Vooraf inschrijven bij Luc.Bruyneel@gemail.com
of tel. 02/582.57.31 – Bijdrage voor leden € 3,- / niet-leden € 5,- / kinderen gratis .
zo. 27 april om 14u. natuurwandeling olv Erik Meerschaut (Natuurpunt) in de
Molenbeekvallei te Zellik in het kader van ‘erfgoeddag’. Bijeenkomst aan De Haak
(einde Pontbeeklaan aan de gemeentegrens)
za. 10 mei 10u.-13u. : Planten en Bloemenmarkt met Velt Neer-Brabant aan de kerk
te Opwijk. Demo aan Velt-stand ‘Hoe zelf je zout maken’ ‘Vanillesuiker maken’

EN nuttige Velt-publicaties : ‘Ecologisch tuinieren voor beginners’ (€ 5,95) – ‘Kippen in de
tuin’ (NIEUW a/ €19,50) – ‘Lekker Ecologisch Koken’ (NIEUW a/ € 29,75)

Hortensia (Hydragea macrophylla)
Bolhortensia, vraagt een jaarlijkse snoei in maart om de plant in vorm en laag te houden.
Het eerste jaar de takken terugknippen tot op 15 cm. Na het derde jaar zoeken naar de
bloemknoppen. Takken met eindknop niet insnoeien. Verdroogde bloemresten wegknippen.
Tweejarige takken insnoeien tot het hoogste paar gezonde knoppen. Ingevroren takken
terugsnoeien tot op een paar gezonde knoppen. Oude takken met ruwe bast snoei je weg tot
op 5 cm van de grond.

Tandpasta
Ik denk dat jij, net als ikzelf, onmiddellijk zal gaan zien welke kleur vermeld staat op uw tube
tandpasta! Na te zien! Wie wist dit?
Heb jij al opgemerkt dat onderaan iedere tube
tandpasta een kleurcode is gedrukt?
Hieronder zie je de betekenis van die kleurencode.
Groen: natuurlijke samenstelling
Blauw: natuurlijke + heelkundige samenstelling
Rood: natuurlijke + scheikundige samenstelling
Zwart: zuiver scheikundig samenstelling
Wees op de hoogte van de producten die je dagelijks gebruikt! Kies het beste voor mens & natuur.

Waar slakken goed voor zijn
Straks wanneer onze jonge frisse sla- of courgetteplantjes belaagd worden door al te ijverige
slijmerige slakken, dan zullen we weer eens sakkeren op deze ‘ondieren’. Alhoewel we
beseffen dat er, even goed als ‘onkruid’ niet bestaat er ook geen ‘ondieren’ bestaan. Ze leveren
allemaal hun nuttige bijdrage in het geheel van de ecologische samenhang. Maar in sommige
omstandigheden zijn ze duidelijk minder gewenst en dan moeten we preventieve en soms
verwijdermaatregelen nemen... maar steeds op en natuurlijke wijze. In onze praktijklessen en in
onze publicaties zijn daarover veel nuttige raadgevingen te noteren. Echter, hieronder verneem
je hoe de slakken (die je misschien straks in de val lokt) ook kunt benutten om er een heilzame
slakkensiroop van te maken. Je kan dat kopen bij de drogist of apotheker maar waarom zou je
die niet zelf maken volgens een oud recept dat volgens dr.Vogel van moeder op dochter werd
doorgegeven.
Nodig voor 1 liter slakkensiroop:
1 glazen bokaal van 1 L , veel rode slakken, donkerbruine kandijsuiker (in gewicht iets meer
dan het gewicht van de slakken), ongeveer 30 cl alcohol (30% van de totale hoeveelheid siroop
die men wil maken), een zeef en wellicht een dosis durf en een beetje doorzettingsvermogen ☺
Leg de bodem van de bokaal vol (levende) slakken (8 à 9). Daarover een laag kandijsuiker. Zo
vul je verder de bokaal met afwisselend een laag slakken en een laag suiker tot boven.
Eindigen met een laag suiker van + 3 cm. Let er ondertussen op dat je de slakken in de bokaal
houdt want ze doen hun best om er alsnog uit te kruipen. Dit brouwsel laat je één nacht
‘trekken’. De volgende dag scheiden we de sterk verslankte slakkenlijfjes van het slijm-suiker
mengsel (excuseer me voor deze uitdrukking) en meng deze siroop met 30 cl. alcohol. Dit doe
je door de inhoud van de bokaal door de zeef te gieten samen met de alcohol. Het plakkerige
goedje blijft zo niet te erg kleven aan de zeef. En nu op een koele plek lichtvrij bewaren.
Als heelmiddel wordt dit recept geprezen bij hardnekkige bacteriële infecties, bij zweren,
maagzweren, longaandoeningen... (echter geen reden om niet tijdig een arts te raadplegen !)
Gebruik: ’s morgens op de nuchtere maag een eetlepel of zelfs een likeurglaasje. Lekker!!

restaurant

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

DE GLAZEN TOREN
sprankelende menu’s dicht bij de natuur
*
iedere vrijdagavond tot zondagnamiddag
reservatie gewenst
gelegenheidsbrunch & feestverzorging

BIO SPECIAALZAAK

info@deglazentoren.com
0477/91.03.09
www.deglazentoren.com

groot aanbod op 200m2 winkelruimte
DESKUNDIGE BEGELEIDING

Domentstraat 45
1790 Affligem
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

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

