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Algemene ledenvergadering en 
nieuwjaarsreceptie 
 

Het kernteam van Velt-Brasschaat nodigt haar 
leden én aspirant leden uit om samen het nieuwe 
jaar te openen tijdens onze algemene 
ledenvergadering. Met beeldmateriaal blikken we 
eerst terug op de voorbije activiteiten. Ook uw 
foto’s zijn zeer welkom (bezorg ze a.u.b. vóór 10 
januari aan een bestuurslid). We kijken ook 
vooruit: de visie van Velt, de geplande activiteiten, 
en we hebben een primeur in petto! Bij een 
gezellig babbel willen we ook graag van de leden 
horen wat ze vinden van de werking en van de 
activiteiten. Bijpraten, ideeën uitwisselen, 
inspiratie opdoen…  

Voor de receptie wordt gezorgd door vrijwilligers. 
Wie zich geroepen voelt, mag een zelfgemaakte 
zoete of zoute versnapering meebrengen, geheel 
vrijblijvend. Zoals vorig jaar beslissen de 
aanwezigen wat het origineelste, lekkerste of 
mooiste hapje is, zodat de maker vereerd kan 
worden met een attentie.  

 

Dinsdag 11 februari 2020 

Klimaatverandering,  wat kunnen 
we zelf doen  – Eddy Janssen 

 

Klimaatsceptici ten spijt is er dank zij het IPCC 
wetenschappelijke consensus over de 
klimaatproblematiek en de urgentie van een 
adequate aanpak. De uitdaging is snoeihard: tegen 
2050 naar een nul-uitstoot van broeikasgassen 
(vooral CO2) en daar asap mee beginnen. Het pad is 
redelijk duidelijk: de uitstoot halveren tegen 2030, 
nog eens halveren tegen 2040 en opnieuw tegen 

2050. De resterende uitstoot capteren. Dat dit 
grote veranderingen en kosten met zich zal 
meebrengen staat buiten kijf, maar het zou veel 
erger zijn wanneer we verder doen zoals we bezig 
zijn. Trouwens, een uitgave die men terugverdient 
noemt men geen kost maar een investering. 

Klimaatverandering is een veel omvattend 
probleem waar al veel over gezegd en geschreven 
is, en toch zien we dat interessante maatregelen 
over het hoofd worden gezien, terwijl we dure 
maatregelen treffen die weinig opleveren. De 
leidraad van de avond is dus: meer inzicht 
brengen, ook in wat we zelf kunnen doen. Korte 
filmpjes zullen het verhaal verduidelijken. 

Locatie: Dullingen  50, van 10 tot 11.30 u.  

 

Dinsdag 10 maart 2020 

Eetbare bloemen,  van roos tot 
staartaar  – Annick Hollebeke 

 

Is bloemen eten een hype of een traditie? En 
welke bloemen kunnen we eten, hoe telen, 
wanneer oogsten, hoe verwerken? Wellicht zal 
deze boeiende voordracht u overtuigen om in de 
keuken zelf met bloemen aan de slag te gaan.  

Annick zal u kennis laten maken met degelijke 
boeken van o.a. Elisabeth de Lestrieux, Maria 
Treben en A  lys Fowler, die u kan gebruiken om 
kleurrijke maaltijden te bereiden met eetbare 
bloemen uit eigen tuin. Deze auteurs met een 
ongelooflijke kennis over eetbare bloemen zullen 
u inspireren om uw tuin om te toveren tot een 
kleurrijke bloementuin vol eetbare delicatessen, 
van saffraan, over bissap tot een hanami lunch. 

Zaterdag 4 april 2020 

Bezoek bloembollenkwekerij en  
geleide stadswandeling in Delft  
 

Laat u overweldigen van geuren en kleuren in de 
biologische bloembollenkwekerij ‘Huiberts’ in Sint 
Maartensbrug. Onder de leuze ‘met de natuur 
samenwerken in plaats van ze te bestrijden’ 
schakelde dit bedrijf zeer bewust om naar 
biologische teelt. Met succes: in 2015 wonnen ze 
een prijs die innovatie rond biodiversiteit steunt. 
Alles draait om bodembiologie (gebruik van 
groenbemesters en compost) en biodiversiteit, 
met esthetische akkerranden voor de insecten.  
 

Na de picknick (eigen lunch, drankje van het huis) 
stoppen we tijdens de terugweg in Delft. Daar 
bezoeken we het mooie historisch centrum onder 
leiding van een gids. We dineren in een biologisch 
restaurant en verwachten rond 21 u terug te zijn. 
Dit voor 55 €, incl. busreis, gids  & diner. 
 

Vertrek per bus: 8 u 15 Park & Ride Sint Job,  
details bij inschrijving, mail felixbraat@gmail.com  

 

Zondag 5 april 2020 

Planten- en zadenruildag  
 

Ben je met de lenteschoonmaak in je tuin bezig en 

heb je planten over, laat die dan niet verloren 

gaan, maar kom ermee naar onze ruildag. Hugo D’ 

Hooghe is er ook bij met het project  ‘Zaden voor 

iedereen’. Of kom je vooral voor de gezelligheid? 

Breng gerust kennissen mee… 
 

Locatie: Bergstraat 9, van 10.00 tot 13.00 u. 

Zaterdag 22 februari 2020 

Afhalen zaden en hulpmiddelen 
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Paardenbloemen – Paul Eelen 
 

Paardenbloem, pisbloem, leeuwentand... wat 
maakt deze verguisde plant zo interessant? Hij is 
een belangrijke voedingsbron voor honingbijen, en 
alleen al daarom verdienen deze plant respect. 
Jammer voor de bijtjes, maar meestal is hij niet 
welkom in de tuin. Gelukkig is de paardenbloem 
een bijzonder sterk plantengeslacht dat voorkomt 
van de polen tot de warm gematigde gebieden, 
zelfs in de Himalaya en in tropische bergstreken. 
Naast de bijen is er nog een heel leger aan insecten 
en grotere dieren dat de bloem weet te 
appreciëren. Ook voor de mens is de plant 
bijzonder nuttig. De bladeren bevatten vitamine C 
en E, betacaroteen en calcium. De wortel bevat het 
koolhydraat ‘inuline’ en mineralen. Er bestaat zelfs 
een ‘rubberpaardenbloem' die in de toekomst de 
mens tot nut kan zijn. Kortom, Paul kan ons een 
avond boeien over de slechte en vooral goede 
karaktertrekken van deze schoonheid. 
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Vogels in de tuin – Frank Goossens 
 

Tuinvogels zijn niet alleen een weldaad voor de 
tuinbeleving, maar zijn in de eerste plaats een 
schakel in het biologisch evenwicht. Vogels krijgen 
het moeilijk bij het vinden van voedsel, drinken, 
een veilig plekje en een broedplaats. Hoog tijd om 
hen een handje te helpen, maar hoe? Een 
vogelvriendelijke tuin begint bij de juiste 
aanplantingen, maar wat kunnen we nog meer 
doen? Tijdens deze avond krijg je voldoende tips 
om je tuin vogelvriendelijk te maken. 
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Eco tuindagen 
 

Ruim 200 inspirerende tuinen verwelkomen je. 
Ontdek er hoe je een tuin creëert met meer dan 
grassprietjes. Meer informatie op de website van 
Velt: www.velt.nu   en plan vooraf jouw route.   
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Fietstocht naar domein van fam. 

De Waal, Kapellen – Eddy Janssen 
 

We fietsen samen naar het gemeentelijk 

natuurgebied ‘Het Rood’ in Kapellen. Dat 

bosgebied in beheer van Natuurpunt ontleent zijn 

naam aan de kleur van de bodem die rijk is aan 

ijzer. Vlakbij bevindt zich het domein van de 

familie De Waal, dat we bij deze gelegenheid 

mogen bezoeken. De gerenoveerde hoeve is 

omringd met waterpartijen en biedt een prachtig 

uitzicht op de verscheidenheid van bos, dreven en 

met wilgen omboord grasland. Het domein is een 

parel in de overgang tussen het polderlandschap 

(of wat daarvan nog niet ingenomen is door haven 

en industrie), en de bosrijke Kempen met hun 

schrale zandgrond.  
 

Vertrek: kerk Rustoord, 19.30 u. 

 

Velt 

ecologisch leven, koken en tuinieren 

 

   

 

 

Activiteitenfolder 

januari-juni 

2020 

Afdeling 
Brasschaat 

Meer info over onze afdeling en activiteiten  
vind je op 

WWW.VELT-BRASSCHAAT.BE 

 

WAAR, WANNEER, KOSTPRIJS… ? 

Tenzij anders vermeld:  

- gaan onze activiteiten door bij ‘Emino’,  

Verhoevenlei 50, Brasschaat. Aanvang: 20 u  

- zijn onze activiteiten gratis voor leden.  

Niet-leden zijn zeer welkom,  

maar toetreden als lid zou ons verheugen.  

Onze volgende activiteitenfolder mag je 

verwachten in augustus 2020. 

IBAN: BE85 0010 6809 6706 

http://www.velt-brasschaat.be/

