
Activiteiten 
januari-juni 2023 

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:  september 2023 

Nieuwjaarsreceptie 

dinsdag 10 januari, 20u  
Emino, Verhoevenlei 50, Brasschaat 

Het bestuur van Velt-Brasschaat nodigt haar leden en 

aspirant leden uit om samen het nieuwe jaar te vieren. 

Met beeldmateriaal blikken we terug op de voorbije 

activiteiten. Jullie mening over de werking, suggesties enz. 

kunnen jullie kwijt bij de bestuursleden.   

Met een glaasje kunnen we gezellig bijpraten, ideeën 
uitwisselen, inspiratie opdoen. Tussendoor kunnen we 
onze kennis toetsen in een quiz onder leiding van Istvan. 

Wie zich geroepen voelt, mag een zelfgemaakte zoete of 
zoute versnapering meebrengen. Kleine hoeveelheden 
volstaan, we rekenen op variatie. De aanwezigen beslissen 
wat het origineelste, lekkerste, mooiste hapje is, zodat de 
maker vereerd kan worden met een attentie.  

Cursus Biologisch tuinieren 

24/1, 31/1, 18/4 en 25/4 om 19.30-21.30 u, Mikerf 

Marc Van Gils, inschrijving: 20 € pp (30 € voor niet leden) 

Tijdens deze cursus (theorie en praktijk) leer je de 
kneepjes van ecologisch moestuinieren. Je krijgt tal 
van tips over bodemzorg en je ontdekt hoe je aan 
vruchtwisseling en gewasbescherming kan doen.  
Inschrijven voor 15/1: mail @ erik.liekens@gmail.com  

Wereldmeerdaagse  (i.s.m. Velt-Brasschaat) 

30/1 tem 14/2, organisatie:  Mundio vzw, GROS 
Tent naast Theater Hemelhoeve (park Brasschaat)

Doelgroep: 1ste graad secundair onderwijs.  
Thema’s: Duurzame ontwikkeling, internationale 
samenwerking en wereldburgerschap. Nu specifiek: 
Strategic Development Goals ‘gezondheid en welzijn’. 

Naast een inleefprogramma van een halve dag, met 
zowel een film als een interactieve wereldmarkt, 
krijgen de deelnemende scholen ook het nodige 
educatieve materiaal om de thema's in te leiden.  

In de stand van Velt leren kinderen hoe ze tijdens het 
winkelen hun ecologische voetafdruk kunnen 
verkleinen.  We zoeken vrijwilligers die één of twee 
halve dagen willen vrij maken, en kijken uit naar uw 
kandidatuur: mail @  erik.liekens@gmail.com  

The Hidden Life Of Trees 

een film van Peter Wohlleben 8 € pp 

dinsdag 7 februari, 20u  
De Polygoon, Kapellei 15 - 2930 Maria Ter Heide 

Kunnen bomen met elkaar communiceren? Hebben ze 
een geheugen en een sociaal leven? Boswachter en 
bestsellerauteur Peter Wohlleben geeft een kijkje in 
de verborgen wereld van de bossen. Zijn portret 
wordt door regisseur Jörg Adoph gecombineerd tot 
een adembenemende documentaire van bomen in 
actie. Kom kijken en genieten.   

Afhalen zaden en hulpmiddelen 
zaterdag 25 februari,  10-11.30 u 
Bij Jos Nuytemans, Dullingen  50, Brasschaat 

Wat na ‘Maai Mei Niet’… 

dinsdag  14 maart, 20 u 
Zaal Born, Azalealaan 5 (gemeentepark Brasschaat) 

Annik Hollebeke 

Vlaanderen liet in mei massaal (een deel van) het 

gras groeien, en zo zorgden onze tuinen voor een 

hogere nectarscore. Toch staat de biodiversiteit nog 

erg onder druk, en moeten we ons blijven inzetten 

en de privé-tuinen omvormen van kaal geschoren 

gazons tot bloemenweides. Dat kan als iedereen de 

voordelen ervan inziet, ook voor zichzelf.  

Annick Hollebeke is een ervaren en gepassioneerde 
herboriste. Ze werkt graag en veel in haar eigen tuin 
en weet veel over kruiden en eetbare planten. Dat 
past ze ook graag toe en deelt het met zoveel 
mogelijk mensen. Dat doet ze als Velt-lesgeefster en 
binnen de organisatie ‘Tuinen van Heden’, een groep 
mensen die hun kennis en netwerk gebruiken ten 
voordele van de natuur.  
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Brasschaat in actie voor de wilde bijen 
Webinar en nabespreking  

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

De gemeente Brasschaat ontving in 2022 de erkenning ‘bij-

vriendelijke gemeente’. De bijenhal in Mikerf en de 

middenberm van de Bredabaan gaven de doorslag. Hierbij 

werkt de gemeente samen met de Kinderboerderij en 

Ifang. Omdat we echter niet onze de lauweren mogen 

rusten, kijken we naar mooie ervaringen uit  Nederland.  

Arnhem is in 2022 uitgeroepen tot de ‘meest 

bijvriendelijke gemeente van Nederland’, en je kan er gif 

op innemen dat we daar van kunnen leren. Een 

ecologische aanpak van openbaar groen en siertuinen gaat 

natuurlijk over veel meer dan het weren van chemische 

bestrijdingsmiddelen, zo zal blijken uit de webinar en de 

nabespreking. We richten ons deze keer niet alleen op de 

burgers die een verantwoordelijkheid dragen als het gaat 

over hun eigen tuin. Deze keer willen we ook heel 

uitdrukkelijk de gemeente uitnodigen, niet alleen 

uitvoerders maar vooral ook beleidsverantwoordelijken.  

Men zegge het voort… 

 

Plantenruildag   

zondag 16 april, 10-13 u 
Velt-tuin Bergstraat, Brasschaat 

Ben je bezig met lentewerkzaamheden in je tuin en heb je 

planten over, laat die dan niet verloren gaan, maar kom 

ermee naar onze ruildag. Hugo D’ Hooghe is er ook met 

het project  ‘Zaden voor iedereen’. Daarnaast vind je er 

standjes met eigen creaties (verzorgingsproducten, honing, 

confituur, bloemen, siroop…). Er zal ook gelegenheid zijn 

om messen te laten slijpen. Of kom je vooral voor de 

gezelligheid? Breng gerust kennissen mee… 

  

Bezoek aan bloemenpluktuin  

Marieke Hoet,  Kosmos  

dinsdag 9 mei, 19.30 u  
De Aard 90, Brasschaat Dinsdag 13 juni, 20 u  

Geluk op een steeltje. Biodiversiteit. Verminder de 

ecologische voetafdruk van jouw bloementuil. Genoeg 

redenen om een geleid bezoek te brengen aan de 

bloemenpluktuin KOSMOS van Marieke Hoet.  

Dit wordt ook een gezellig samenzijn.  

Bezoek aan Kempengoud  

Dinsdag 13 juni, 20 u, Spurrieveld, Essen  

Jules, Gijs, Elke, Cis… 

 

Misschien ken je Kempengoud al van het voedselteam 

Brasschaat,  maar had je nog niet de gelegenheid om 

een kijkje te nemen achter de schermen. De 

enthousiaste ploeg staat garant voor goudeerlijk 

biologisch geteelde groenten en fruit.   

We vertrekken samen om 19.15 u  aan het vliegveld in 

Brasschaat (Licht Vliegwezenlaan ter hoogte van het 

kruispunt met de Vliegveldlaan richting Aeroclub). 

Vanaf daar is het 14 km fietsen. Inschrijven voor 

carpooling kan: mail @  erik.liekens@gmail.com 

In heel wat tijdschriften zie je tuinen om bij weg te 

dromen. Tijdens de Velt-ecotuindagen ontdek je ze 

in levende lijve. Van piepkleine stadstuinen tot 

gigantische voedselbossen. Toch delen ze iets met 

elkaar: een eigenaar die met passie vertelt en 

bezoekers met open armen verwelkomt. 

Het aanbod in Brasschaat focust op biodiversiteit: 

- kringlooptuin Werverbos (Hilde Buysse)  

- bloemenpluktuin Kosmos  (Marieke Hoet).  

Ook in de omringende gemeentes is er een ruim 

aanbod. Voor meer info kan je binnenkort terecht op 

https://velt.nu/ecotuindagen  

 

 

 

Met een financiële injectie van de Vlaamse 

Landmaatschappij en Aralea kunnen we voor Mikerf 

een regenwaterinstallatie, mestopslag, infoborden 

en gereedschappen aankopen. 

Voor beide tuinen zoeken we nog vrijwilligers.  

Eco tuindagen 3 en 4 juni  

Moestuin ‘Mikerf’ en ‘Bergstraat’ 

https://maps.google.com/maps/place/Akkerveken+3,+2990+Wuustwezel/
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