
    

 

Activiteiten 
sept-dec 2022 

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 activiteitenkalender:  januari 2023 

Dinsdag 6 september, 19u  
Het Leeg (na 300 m op de linkerkant) 

Bezoek de wijngaard van Joris Van Der Auwera 

Wijnbouw is ‘hot’ want klimaatverandering maakt dit nu 

ook mogelijk in Vlaanderen.  Naast de wijnhuizen die faam 

maken met knappe Belgische (schuim)wijnen, zien we de 

laatste jaren ook kleinschalige initiatieven waarbij 

liefhebbers met toewijding en passie druiven telen en tot 

een unieke wijn omtoveren. Zo is Joris gediplomeerd 

wijnbouwer/wijnmaker die na 15 jaar ervaring in de 

kleinschalige ecologische druiventeelt,  enkele jaren 

geleden de stap zette om uit te breiden naar 300 stokken. 

Binnenkort wordt de eerste volwaardige oogst 

verwacht.  Een onderneming met uitdagingen, of zoals hij 

het graag noemt ‘een tango met de natuur’.   

 

Tijdens de rondleiding met uitleg over het verbouwen 

van druiven, het maken van wijn, de hinderpalen en 

de keuzes, kan je ook vragen stellen aan Joris. Een niet 

te missen kans. 

Zaterdag 24 september, 13u - 18u  
De leerexpert, Peerdsbos, Bredabaan 89  

Klimaathappening  

(organisatie: gemeente Brasschaat,   
met een stand van Velt-Brasschaat) 

Ontdek aan de hand van allerlei activiteiten hoe je via 

acties jouw ecologische voetafdruk kan verkleinen. 

Muziek, lekker eten en veel kinderanimatie geven het 

event een feestelijk karakter.   

 

 

Zondag 25 september, 14u - 17u  
Kinderboerderij Mikerf,   Mikhof 25 Brasschaat 

Oogstfeest            (organisatie: Mikerf) 

Kom met het hele gezin een kijkje nemen, koop 

lekkere groenten en fruit van het veld en luister 

ondertussen naar live muziek en vertellingen voor 

kinderen. Ontdek tal van ambachten en laat je 

verleiden door de geur van vers brood uit onze 

houtoven en de zelfgemaakte boerderijproducten. 

Of leer alles over de ecologische moestuin, insecten 

en de natuur op de standen van Ifang, Natuurpunt, 

Natuurgidsen, Sprookjespad en Velt-Brasschaat. Een 

ideale gelegenheid om het werk van de Velt-

vrijwilligers te komen bewonderen. 

Dinsdag 11 oktober,  20 u 
Zaal Born, Azalealaan 5  
(gemeentepark) 

Vogels in de tuin 

Maarten Schurmans   
(Natuurpunt) 

De natuur ontdekken begint in je eigen tuin! Een 

rijke, levende tuin is een gezonde tuin, een genot 

voor alle zintuigen. Vogels zijn daarin een belangrijk 

aspect. Hoe kunnen we hen best helpen? En is dit 

ook zinvol?  

Tijdens deze lezing zullen we verkennen hoe we een 

verschil kunnen maken met voedsel, veiligheid en 

kansen tot voortplanting. Deze voorstelling wordt 

geïllustreerd met prachtige foto’s van vogels die in 

onze tuinen kunnen voorkomen. Het kan aanzetten 

om op tuinsafari te gaan, want vogelkijken is een 

plezier op elke leeftijd.  

Maarten is een vogelkenner en kan op een bevlogen 

manier over zijn passie vertellen. 

2021, stand zadenwerkgroep en Velt 
 

 

 



Zondag 16 oktober, 13.30 - 17  u,  
Velt-tuin Bergstraat 9 Brasschaat 

Oogstfeest Velt-Brasschaat 

Voor ieder: leden, kennissen, buurtbewoners 

Het oogstfeest is een ideale gelegenheid om bij te praten 

en kennis te maken met nieuwe mensen en ervaringen.  

 

Maak jij lekkere kruidenmengsels voor een overheerlijke 

thee? Maak jij zelf wijn of bier? Is jouw confituur 

ongeëvenaard en origineel? Heb jij een overschot aan 

groenten of fruit? Maak jij zelf kruidenolie, kruidenazijn, 

pesto?  Leggen jouw kippen zoveel eieren dat je er lekkere 

advocaat kan van maken? Is jouw herfstsoep heel 

bijzonder en wil je anderen ervan laten proeven? Maak je 

zelf zalf of andere verzorgingsproducten? Wil je 

pannenkoeken of wafels bakken? Kan jij wilgentenen 

vlechten? Schapenwol spinnen?  Honing slingeren? Oefen 

jij een oude ambacht uit? Ken je wat van keramiek of 

beeldhouwen…. Je mag ruilen, uitdelen, verkopen aan een 

democratische prijs…  Bijna alles kan en alles mag om er 

weer een echt feest van te maken.  

Als je actief wil deelnemen en verzekerd wil zijn van een 

plaatsje, geef dan aub vooraf een seintje aan 

erik.liekens@gmail.com  

 

Dinsdag 8 november, 20 u,  
Zaal Born, Azalealaan 5 (gemeentepark) 

Hommels in de tuin 

Jos Nuytemans       

Wist je dat er zeer veel soorten hommels zijn? De 
meeste zien er groot uit. Steken doen ze zelden, 
tenminste toch als je hun 
duidelijke signalen 
respecteert. Als bestuiver zijn 
ze erg nuttig, en ze zijn een 
schakel in de biodiversiteit.  

Spijtig genoeg staan ook de 
hommels onder druk omdat hun leefgebieden steeds 
kleiner worden, door mechanisering van de landbouw 
en het gebruik van pesticiden. Als ervaren imker kan 
Jos hier boeiend over vertellen: levenswijze, gebruik 
in serres,  wat kunnen we doen om ze te 
ondersteunen…  

Dinsdag 13 december, 20 u  
Zaal Born, Azalealaan 5 (gemeentepark) 

Fermenteren 

Patricia en Hugo D’Hooghe 

Fermentatie is een biologisch proces waarbij 
bacteriën, schimmels en gisten gebruikt worden om 
voeding te bereiden en te bewaren.  
Gekende voorbeelden zijn 
yoghurt, bier en zuurkool. 
Het kan ook toegepast 
worden voor bereidingen 
met diverse groenten. 

Patricia zal eerst uitleg geven over het fermenteren 
van groenten. Daarna zal ze samen met Hugo helpen 
in een workshop. Handen uit de mouwen dus.  

Om praktische redenen is inschrijven nodig, dat doe je 
best via mail aan erik.liekens@gmail.com 

 

Met een hechte groep van een 10-tal enthousiaste 

vrijwilligers slagen we erin om de moestuin in goede 

conditie te houden en stappen te zetten naar meer 

duurzaamheid. De lovende commentaar van de 

talrijke bezoekers is motiverend.  

We zoeken nog enkele mensen om het team te 

versterken. Voorkennis is niet vereist, alleen groene 

vingers (lees handschoenen). Na een korte en vooral 

zeer praktische introductie kan je al aan de slag. De 

ervaring groeit ‘organisch’. Zin om mee te doen?   

Mail dan:  jansseneddy2@gmail.com  
 

 
 

Nieuws uit de moestuin ‘Bergstraat’ 

Deze samentuin bestaat uit  individuele tuintjes en 

een gemeenschappelijk deel. Er  zijn enkele percelen 

vrijgekomen.  Heb je groene vingers en wil je ons 

team versterken, contacteer dan de tuincoördinator 

Ludo Crikemans (ludo.crikemans@proximus.be).  

  

Nieuws uit de moestuin ‘Mikerf’  

Zomerwerkzaamheden  
 

Moestuin in de zomer 
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