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Za. 20 september van 11u tot 13u. Keierberg 50:
- oogsten en drogen van kruiden
Za. 11 oktober
- vrm. ‘Groenten uit Zellik’ op de jaarmarkt
Za. 18 oktober
- nam. bewaartechnieken groenten id keuken
p/a Welzijnshuis - Zellik
Za. 8 nov. 40-jaar Velt - feest in Antwerpen !!
Do. 27 nov. cc Asse “Neem je darm onder de arm”
:
je biodiversiteit biedt immuniteit!
34de jaargang nr. 4 – sept/okt 2014
verschijnt niet in juli/aug

Beste Velt-vriend(inn)en,
Tijdens het eerder sombere weer van einde augustus bleven we zomers actief. Terwijl de tuin
profiteerde van wat extra vocht, ging een groep Velters op bezoek naar de Kruidentuin in
Meise, anderen pikten kennis op over oculeren en zomersnoei bij Leo Quintelier en de leerlingtuinders in Zellik en op de Keierberg zaaiden hun najaarsgroenten en feestten met hun oogst.
Intussen mogen wij ons een najaarszonnetje laten welgevallen en genieten hopelijk nog enkele
maanden van een veelzijdige oogst. Sommige gewassen kunnen het best vers in te tuin blijven
staan, andere zullen we tijdig moeten oogsten en meteen verwerken of op de meest aangewezen wijze bewaren. Daarvoor bestaan veel werkwijzen. In onze handboeken en ook in ons
magazine ‘Seizoenen’ kan u daar heel wat over vernemen. Maar het is altijd leuker als men het
eens samen in de praktijk leert te doen. Die kans wordt u alweer geboden ! Op zaterdag e.k.
kan u leren kruiden oogsten en drogen. Halfweg oktober leren we samen enkele eenvoudige
technieken om groenten in te maken.
Ons najaar heeft later nog andere attracties in petto. Raadpleeg tijdig uw kalender en onze
website. Met stip nodigen we u uit zeker zaterdag 8 november in uw agenda aan te merken:
via Seizoenen wordt u eerstdaags uitgenodigd voor een dag vol attracties in het Felix Pakhuis
te Antwerpen waar we allen samen 40 jaar Velt vieren. In de namiddag zal onze afdeling
overigens ook een paar bijdragen leveren. Beslist, hou deze dag vrij en geniet samen met ons
en Velters uit gans Vlaanderen en Nederland van een aanstekelijk feestprogramma !
En nog een laatste herinnering voor wie wil profiteren van een samenaankoop ‘groencompost’.
Vorige editie vroegen wij u te reageren tegen 15 september: enkele deden dat maar we hebben
de indruk dat anderen het vergeten zijn : hen bieden wij een laatste kans op blz. 3 onderaan.
Tot binnenkort ?!!

RM

Kruidenieren
Kruidenieren
Interesse om bij te leren over kruiden?
Dit jaar loopt een cyclus van maandelijkse workshops over kruiden.
Wie ingeschreven heeft voor de volledige reeks wordt
automatisch herinnerd. Wie bij gelegenheid wil deelnemen
kan dit ook aan € 5,- voor Velt-leden en € 10,- voor niet-leden.

Info: bij onze meester-herboriste Eva Engels
tel. 0495-37.44.16 of bijgekruid@gmail.com

:
op zaterdag 20 sept. van 11u tot 13u.

‘oogsten en drogen van kruiden’
p/a Kruidentuin, Keierberg 50 Asse (bij Alois)
Het is leuk vooraf te vernemen dat u er zal
zijn : geef een seintje aan Eva (zie hierboven)
wie wil kan blijven lunchen (zelf te voorzien)
------------------------------------------------------------Onze samen-tuinders ‘Groenten uit Zellik’ nodigen ons allen én het brede Zellikse publiek uit kennis
te komen maken met hen, hun lekkere soep... maar ook met hun project en toekomstperspectieven.
Dit kan naar aanleiding van de Zellikse Jaarmarkt op zaterdagvoormiddag 11 oktober... met ambiance.
Gelegenheidsadres : Welzijnshuis, Frans Timmermansstraat 1
Op zaterdag 18 oktober ben je op dezelfde plek
weeral welkom van 14.30 u. tot 17u. : Steven Plas,
komt er in de keuken een enkele natuurlijke

methodes demonstreren om je groenten
in te maken. Ze zetten hun deuren open voor
de Groenteniers en Aloïs werkt dus eveneens mee
maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom .
Je wordt wel gevraagd vooraf in te schrijven op ons
contactadres: Reej Masschelein, info.groot-asse@velt.be of 02/452.78.13 of 0473/39.03.11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dank aan Henri !
Reeds vele jaren mochten wij in april/mei onze leden verwijzen naar ons trouw Velt-lid Henri
Baten uit Teralfene om zich goedkoop te bevoorraden uit zijn ruim gamma variant plantgoed
van tomaten, courgettes en pompoenen. Tegelijk kreeg men er ook de passende adviezen en
tips mee. Henri laat ons weten dat hij genoodzaakt wordt om zich voortaan te beperken tot
zijn eigen persoonlijke behoeften. Hij raadt ons aan de leden te stimuleren zelf hun plantjes op
te kweken en misschien moeten wij volgend voorjaar daar ook een leermoment voor organiseren. Wie weet dat Aloïs en onze ‘Groenteniers’ voor een aanbod kunnen zorgen...
Het zou ook leuk zijn moesten we met een lokale zadenbib kunnen starten. We bekijken het.
Wie hieraan wil meewerken mag niet nalaten zich te melden! We komen daar zeker op terug
tijdens onze jaarvergadering van zaterdag 6 december (ook vrijhouden aub). Intussen stellen
wij er prijs op Henri oprecht te feliciteren voor zijn jarenlange tuinijver en hem vooral ook te
danken voor het feit dat hij ons allen gul mee liet genieten van zijn plantgoed en zijn ervaring.

Fruitbomen- en Haagplantactie 2014
Wie in de toekomst een hoogstamboomgaard wil aanplanten, of een nieuwe haag, heg of bosrand...
kan deelnemen aan de jaarlijkse fruitboom- en haagplantactie van het Regionaal Landschap en de
Bosgroep van de Groene Corridor i.s.m. de gemeentebesturen van het werkgebied. Op deze manier
lever je bijdrage tot onze streekeigen natuur en rijke biodiversiteit voor mens, vogels en insecten...
Info over het uitgebreide aanbod en de (schappelijke) prijzen vind je via de website www.rlgc.be of
ook bij de milieudienst van de gemeente. Weet dat je bestellingen kan doen vanaf 1 september en 15
oktober. De levering gebeurt op zaterdag 29 november op een plek in de eigen gemeente.

40 JAAR ECOLOGISCH TUINIEREN
om het MILIEU te PLEZIEREN en de MENS te VERSIEREN

daar MOGEN WE FIER op zijn:

dat vieren we samen op za. 8 nov. in A’pen
------------------------------------------------------------------------------------------------------

VELT-ASSE ENQUÊTE

COMPOST 2014

In onze speciale editie van augustus hebben wij een enquête gepubliceerd t.a.v. geïnteresseerden voor
een samenaankoop van compost. Tot heden ontvingen wij maar een beperkt aantal reacties.
Daarom nog graag een allerlaatste herinnering .
Daarna moeten wij de knoop doorhakken : doen wij het of doen wij het niet ?
VELT-ers hechten veel belang aan compost. Compost is rijk aan voedingstoffen en sporenelementen
en heeft een hoog gehalte aan organische stof. Compost verbetert de structuur van de moestuingrond. Compost kan je zelf maken, als je voldoende materiaal hebt. Maar soms volstaat dit niet. Dan
kan je compost kopen. Maar dat vraagt een oplossing voor : hoeveel, hoe transporteren en/of
opslaan. Velt-Asse zou een grote hoeveelheid kunnen aankopen, voor leden en geïnteresseerden, die
dan op bepaalde tijdstippen afnemen wat ze nodig hebben.
Maar vooraleer ons hieraan te wagen, willen we weten of dit in de praktijk ook zou kunnen lukken.
Daarom deze enquête. Als er voldoende positieve antwoorden komen, zorgen we (vanaf) dit najaar
voor een voorraad groencompost. Je zou de compost met eigen vervoer en verpakking kunnen
ophalen bij Julien Roelandt, Louwijn 13 te Asse, éénmaal einde november en éénmaal begin maart.
Je kan compost afnemen per emmer (10 liter. Andere hoeveelheden zijn mogelijk, mits volumeberekening. ). Per emmer kan dit € 1 à 1,5 kosten. Definitieve voorwaarden nadat we weten hoeveel
we kunnen bestellen en wat het ons zal kosten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
VELT Enquête compost voor wie echt geïnteresseerd is voor onze samenaankoop
Invullen en per kerende DRINGEND terugsturen aan ons contactadres:
Info.groot-asse@velt.be of
Velt afd. Groot-Asse p/a Stationsstraat 39 – 1730 Asse
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mailadres en/of tel.nr.: ………………………………………………………………………………………………………………………
zou op jaarbasis ongeveer

….....… liter compost afnemen.

Ik heb nog een vraag of voorstel : …………………………………………………………………………………………………………
Datum : .....................................

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

