Dinsdag 8 maart, 20 u, zaal Born, Azalealaan 5

Activiteiten
januari-juni 2022
ecologisch
leven, koken
en tuinieren

Afdeling Brasschaat
Meer info: WWW.VELT-BRASSCHAAT.BE
IBAN: BE85 0010 6809 6706

Voor wie:

Tenzij anders vermeld zijn onze activiteiten

gratis voor leden. Niet-leden zijn zeer welkom, maar lid
worden zou ons verheugen.

Volgende activiteitenfolder: juli 2022

Algemene ledenvergadering
en nieuwjaarsreceptie

Water in de tuin, Imar Clous (Vlaco)
In samenwerking met Vlaco en Igean

Water is een essentieel element in de tuin.
Heeft je tuin te lijden onder de droogte? Op
deze avond krijg je tips om duurzaam om te
gaan met water in jouw tuin, want je hebt het
waterbeheer voor een stuk zelf in handen.
Zijn de planten in je tuin aangepast aan de
bodem waarin ze moeten gedijen? Gebruik je
mulch en compost om water vast te houden?
Welke verharding kies je best? Hoe vang je
regenwater op? Hoe kan je water laten
infiltreren in de bodem? De Vlaco-lesgever
geeft je heel wat kringloop-tips om je tuin
weerbaar te maken in alle seizoenen.
Zondag 10 april, 10-13 u,
Velt-tuin Bergstraat 9

Plantenruildag
Voor ieder: leden, kennissen, buurtbewoners
Ben je bezig met de lenteschoonmaak in je
tuin en heb je planten over, laat die dan niet
verloren gaan, maar kom ermee naar de
ruildag. Je mag een diversiteit aan standjes
verwachten. Jouw suggesties zijn welkom,
spreek gerust een bestuurslid aan.
Of wil je vooral genieten van de gezelligheid
en een drankje? Kom gerust eens langs…

Geannuleerd wegens corona.
Financieel verslag ter inzage (contacteer een
bestuurslid, zie: www.Velt-brasschaat.be).

Maandag 25 april, 20 u
Theaterzaal, Azalealaan 1

Zaterdag 26 februari, 10 tot 11.30 u
Dullingen 50 Brasschaat (bij Jos Nuytemans)

Toon Possemiers (Cenergie)

Afhalen zaden en hulpmiddelen

Circulair bouwen
Vandaag gaan veel grondstoffen verloren bij
het einde van de levensduur, ook in de bouw.

Het is duidelijk dat dit nefast is voor onze
planeet, niet alleen omwille van de
afvalstromen en de grondstofvoorraden, maar
ook omdat de gangbare werkwijze hopen
energie vergt. Nog niet zo lang geleden
gebruikte men enkel natuurlijke grondstoffen
die deze problemen veel minder kennen.
Waarom is men dan overgeschakeld, en hoe
kunnen we terug naar ecologisch bouwen?
De spreker zal ons inleiden in de wereld van
circulair bouwen. Hij is directeur van Cenergie,
een studiebureau dat zich toelegt op
duurzaamheid in de bouw, en hiervoor een
rekentool ontwikkelde om de duurzaamheid
van een gebouw te meten, belangrijk in het
ontwerpproces. Energetische renovatie van
gebouwen is cruciaal in het klimaatbeleid,
veel mensen zullen ermee te maken krijgen…
Dinsdag 10 mei, 20 u,
Emino-Brasschaat,
Verhoevenlei 50

Voedselbossen
Trees De Bruyne

In een voedselbos kan je bessen plukken en
noten rapen. Eerst moet je dan wel de lekker
eetbare planten, struiken en bomen planten.
Op die manier krijgen we weer voeling met de
natuur. Het herstel van die band is van groot
belang, ook om de klimaatcrisis te lijf te gaan.
Trees De Bruyne zal vertellen over haar
project in Aalst en de achterliggende ideeën.
Met haar onderzoek rond voedselbossen en
het herstel van onze band met de natuur is ze
één van de vele mensen wereldwijd die de
handen uit de mouwen steken. Haar leuze is:
” Let’s Stop Talking and Start Walking”.

Dinsdag 14 juni

5, 6 en 7 juni

Fietstocht naar ‘Kruisbos CSA-boerderij’

Ecotuindagen

Joke Wouters

https://www.velt.nu/velt/ecotuinen/zoek

‘Het Kruisbos’, is een CSA zelfoogstboerderij,
gelegen in straat ‘Kruisbos’ in Kalmthout. Het terrein
wordt gehuurd van ‘De Landgenoten’, een
coöperatie/stichting die landbouwgronden koopt
met giften van sympathisanten en geld van
aandeelhouders. Deze wordt ter beschikking gesteld
van biologische boeren in Vlaanderen. Zo geven ze
hen de kans om een landbouwbedrijf op te starten,
uit te breiden, veilig te stellen of te verduurzamen.
We verzamelen per fiets aan Perron Noord, Licht
Vliegwezenlaan 11, en vertrekken stipt om 19 u naar
de boerderij die gelegen is nabij fietsknooppunt 71
(traject: via knooppunten 27 en 72, ongeveer 8,5 km).
Joke Wouters, lid
van Velt-Brasschaat,
zal eerst uitleg
geven
over
de
manier van werken
(klanten,
tuin),
waarna we genieten
van een rondwandeling en een drankje. Als u liever
niet uit een flesje drinkt, breng dan een glas mee.

Om veiligheidsredenen wordt de glazen serre
afgebroken. Interesse in afbraakmateriaal?
In de plaats komt er een grotere tunnelserre.
Foto: moestuin in de winter, de aarde bedekt
met diverse plantenresten.

Pluktuin ‘bloemen uit eigen grond’,
De Aard
https://kosmos-slowflowers.be/

Moestuin in de winter, Mikerf
Kringlooptuin ‘Werverbos’
Hilde Buysse

Moestuin Velt-tuin Bergstraat
Onze vaste stek en prachtig decor tijdens de
plantenruildag en het oogstfeest.

Moestuin kinderboerderij Mikerf
Start tuinactiviteiten op 5 maart om 10 u,
voormiddag: bespreking van het werk;
namiddag: werken in de tuin. Zin om mee te
doen? Mail jansseneddy2@gmail.com

Moestuin in de winter, Bergstraat
Zomerse fietstocht 2021

Tuin ‘Kruisbos’, Kalmthout

Compostplaats, Mikerf

Sfeerbeeld: fietstocht juni 2021,
Domein De Waal, Kapellen

