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Vereniging voor  ecologisch  leven  en  tuinieren 
                                                            Driemaandelijks ledenblad van VELT  Beernem 

                                                      28e JAARGANG  juli augustus september  2018 
        Afgifte kantoor 8730 Beernem Parkstraat 110 

 

 

  

Colofon 

Secretariaat: 

Liesbeth Ponsaerts 

Galgenstraat 9 

8750 Wingene 

Reknr.Velt-Beernem:   IBAN: BE58 7380 1386 7079 BIC: KREDBEBB 

 e-mail: veltbeernem@gmail.com 

 http://www.fruitwerkgroep.yucom.be 

http://www.velt.be/beernem 

 Volg ons ook op Facebook Velt Beernem! 

 

Beste velters , 

hot , hot , hot en zeer droog ..ons klimaat slaat op hol , we beleven 

meer en meer tijden van extremen en gaan er moeten mee leren 

omgaan. Maar uiteraard hopen we met zijn allen dat er 

maatregelingen komen in positieve zin zoals meer waardering van 

groen , beter onze huizen isoleren tegen extreme warmte en koude ipv 

overal airco’s te installeren die nog meer de klimaatverandering in de 

hand gaan werken .. 

We moeten blijven geloven in een goede toekomst waar onze 

kinderen en kleinkinderen nog kunnen genieten van het leven, en dat 

kunnen we enkel door het goede voorbeeld blijven te geven op zoveel 

mogelijk vlakken : fietsen , wandelen , lokaal biologisch kweken of 
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de lokale bioboeren steunen , afvalarmer door het leven gaan , reizen 

zonder steeds maar het vliegtuig te nemen, wat minder of helemaal 

geen vlees meer eten, ..gewoon bewuster omgaan met onze planeet. 

 

Ook Velt draagt zijn steentje bij door met hun gedachtengoed mensen 

te inspireren , maar onze bloeiende actieve Velt Beernemse afdeling 

heeft het moeilijk : we zijn momenteel maar met 4 kernbestuurders 

meer : Wini, Pieter, Liesbeth en ik. Daarnaast hebben we nog Dirk die 

voor het drukken en verspreiden zorgt van het ledenblad en zorgt dat 

de activiteiten in Vrije Tijd komen. Pieterjan zorgt voor de organisatie 

van het bakmeel , 4 keer in een jaar. 

Uiteraard is er naast Velt Beernem , nog de Fruitwerkgroep , die het 

heel goed doet ! 

Vanuit Velt Beernem willen het volgende veranderen zodat het nog 

haalbaar en leuk blijft om te doen , want we zijn met zijn allen bewust 

dat dit vrijwilligerswerk ook zeer zinvol is ! 

-  Pieter neemt nog steeds de zaden- en meststoffenverdeling op zich. 

- Wini ontfermt zich over de kooklessen , incl die met Lieve Embo 

- Liesbeth zorgt voor de administratie , boekhouding 

- Veerle blijft voorzitter en vertegenwoordiger in de milieuraad , 

Gecoro 

 

En nu de WARME oproep om volgende afgebakende taak op te 

nemen  

 

- activiteiten-vrijwilligers : mensen die activiteiten willen 

organiseren en die organisatie ook volledig op zich nemen : kan gaan 

van moestuincursus , lezing , daguitstap , een activiteit ism andere 

afdeling koppelen, ..dat houdt ook in : zaal vastleggen , klaarzetten, 

spreker verwelkomen, aanwezigheden noteren, zaal opruimen. Dit 

uiteraard met ondersteuning en raad van het kernbestuur 

 

 - Ledenbeheer: nieuwe leden registreren, eventueel niet-

hernieuwende leden contacteren , mailadressen beheer  
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 - Inschrijvingen centraliseren  : één iemand volgt de mail 

veltbeernem@gmail.com op , noteert de inschrijvingen van de 

activiteiten , volgt de betalingen op , en geeft die door aan de 

activiteitenverantwoordelijke 

 

- iemand die de Velt website van Beernem wil updaten en blijven 

bijhouden 

 

- deelnemen aan de Provinciale vergaderingen (4x per jaar in 

Roeselare) 

 

Uiteraard staan we jullie bij met raad en daad , maar alle hulp is meer 

dan welkom !!! Misschien kunnen we op die manier ook een grotere 

betrokkenheid teweeg brengen  , dus :  

 

Zin om in het hart van een groener , gezonder , ecologischer 

Beernem te staan ?  

Heb je een passie voor tuin, groen, keuken en/of mensen? 

 

Velt Beernem verwelkomt graag jouw goesting en ideeën! 

Laat even iets weten op veltbeernem@gmail.com of bel Veerle ( 

vanaf 16 augustus bereikbaar op 0496 103698) en we bouwen 

samen verder aan een sociale, warme en ecologische buurt! 

 

We spreken graag met je af om je mogelijkheden en ideeën te 

bespreken. Of spring gewoon binnen bij BES en spreek ons aan. 

 

We hebben ook beslist dat dit het LAATSTE PAPIEREN versie is 

van het ledenblaadje , in de plaats komt een digitale nieuwsbrief met 

info van de komende activiteiten , een feedback van de voorbije 

activiteiten en extra actuele nuttige info. Naast de nieuwsbrief sturen 

we kort voor elke activiteit nog een korte mail als herinnering. 

 

mailto:veltbeernem@gmail.com
mailto:veltbeernem@gmail.com
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BELANGRIJK : dit laatste ledenblaadje wordt ook nog digitaal 

verstuurd op zaterdag 4 augustus. Heb je dit niet gekregen , dan 

beschikken we NIET over je ( juiste) mailadres : dan zeker het juiste 

mail-adres melden aan veltbeernem@gmail.com. 

Heb je GEEN mail-adres , dan blijven we je op de hoogte houden 

door de nieuwsbrief met de post of via BES te bezorgen.  

Graag melden aan Dirk Roos of je dit met de post of via BES wilt 

blijven ontvangen : 050 78 0345 

 

Deze oproep geldt niet voor de fruitwerkgroep , alhoewel je daar 

uiteraard ook welkom bent ! 

 

Ideeën voor een activiteit, uitstap : 

- Infosessie over houtkachels: er is een VELT nationaal lesgever 

- Activiteit rond de verwerking van tomaten  : Wini verwelkomt je 

graag 26 september : zie kalender !!! 

-  Natuurwandeling: bv orchideeënwandeling ism Natuurpunt in 

Oostkamp  of andere natuurgebied in de buurt 

- Eco-trip in Gent 

-  Activiteit rond gezondheid 

- Ism EVA vzw: Puur plantaardig/veganisme: introductie /infosessie/ 

workshop,.. 

- Moestuincursus voor gevorderden , Martin Rebry is vermoedelijk 

wel kandidaat als lesgever 

 

 

 

 

Ook nog biologische KIPPEN te koop via Johan Maertens , 

Beverhoutstraat 21 in Oostkamp : kippen zijn ca 18 mnd , leggen nog 

jaren lang heel mooie eieren ! Ze kosten 3 Euro / kip 

Wie er wil , neemt contact op met Johan zelf : 050 79 19 11 
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Fruitwerkgroep Velt-Beernem 

Oculeren van fruitbomen en zomersnoei van leifruit. 
 
datum Zondag 5 augustus 2018  van 9.30 tot 12u. 

plaats Bij Marie Jeanne en André Vandenberghe. Akkerstraat 19 te Beernem 

info 
 

 

Oculeren: 

In de zomermaanden is oculeren de meest geschikte wijze om fruitbomen te 

vermeerderen.  

Komen aan bod: 

 Het belang en de juiste keuze van de onderstam.  

 Oculeren van fruitbomen.  

 Chipbudden van fruitbomen.  

 

Snoei van leifruit: 

Komen aan bod: 

 Vormsnoei leifruit. 

 Vruchthoutsnoei leifruit. 

 

Parkeermogelijkheid aan de kerk en vooraan de Akkerstraat. 

 

Fruitboomactie 2018. 

Dit jaar loopt de gezamenlijke fruitboomactie van de fruitwerkgroepen VELT-Beernem-

Wevelgem-Menen van 15 augustus 2018 t.e.m. 15 september 2018. 

Bestelformulieren kan je terugvinden op de website van VELT-Beernem, en voor de 

mensen zonder internet, kan je de bestelformulieren aanvragen bij de leden van de 

fruitwerkgroep, of via telefoon  

bij: Pieterjan D’Haeninck 0485/55 12 64, of Pieter Kyndt 0475/97 30 48. 
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Samenaankoop biologische bakmelen , vlokken , muesli en rijst 
 

Bestellen kan tot 19 augustus 
 
Hoe ?  
via het bestelformulier op onze 
website www.velt.be/beernem  
bakmeelbeernem@gmail.com 

of 
telefonisch: Pieterjan 
 0485  551 264 na 19u  of tijdens 

het weekend 
 
Bestelling is definitief na betaling: 
BE58 7380 1386 7079  
Velt Beernem 
 
 

Afhalen vrijdag  31 augustus van 
14 tot 19u of  
zaterdag 1 september  van 9 tot 

13u in de -winkel 
Reigerlostraat 10 Beernem. 
 
*) via BES coöperatieve biowinkel , rest 
via Molens Van Oudenaarde 
Volgende bestelling is voor begin 
december 
 
 

5 granenmuesli : granenvlokken 82% 

(haver, tarwe geroosterd, rogge 

geroosterd, gerst geroosterd, rijst 

geroosterd), gedroogde vruchten 18%  fruit en noten. 

Studentenmuesli : havervlokken, geroosterde tarwe- en gerstvlokken, gedroogde 

rozijnen geroosterde rogge- en rijstvlokken, hazelnoten, appel, gierstvlokken, 

geroosterd sesamzaad, zonnebloempitten. 24% gedroogd fruit en noten 
 

 prijs per zak 

Tarwemeel 100%, 5 kg € 7,00 

Tarwemeel 85%, 5 kg € 7,00 

Tarwemeel 85% ,  25 kg € 34,00 

Tarwebloem 65%, 5 kg € 8,40 

Tarwebloem 65%,  25 kg € 42,00 

Roggemeel 100%, 5 kg € 8,40 

Roggebloem 75%, 5 kg € 9,35 

Speltmeel 100%, 5 kg € 10,75 

Speltbloem 75%, 5 kg € 12,15 

Zwarte woud, 5 kg € 12,15 

7 granenmeel, 5 kg € 12,15 

Tarwevlokken, 3 kg € 8,40 

Havervlokken , 3 kg *) € 8,75 

Speltvlokken, 3 kg € 12,15 

Bruin lijnzaad, 3 kg € 15,00 

Tarwe volle granen 5 kg *) € 7,95 

Rogge volle granen 5 kg *) € 12,15 

Spelt volle granen  5 kg *) € 12,15 

5 granenmuesli 3 kg *) € 19,45 

Studentenmuesli 3 kg *) €24,99 

Volle ronde rijst 5 kg *) €18,85 

Volle lange rijst 5 kg *) €19,36 

file:///C:/Users/veerle/AppData/Local/Temp/www.velt.be/beernem
mailto:bakmeelbeernem@gmail.com
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Programma Velt Beernem & Fruitwerkgroep 

 

Zondag 5 augustus 2018 van 

9.30 tot 12u. 

Oculeren van fruitbomen en zomersnoei 

van leifruit. Meer info in dit blaadje 

 

Zondag 2 september 14 tot 

17u     

Opendeurdag bijenweide van Ecobees en project 

van VZW Glazen Akker , bij biobedrijf Hogen 

Akker , 

Hogenakkerweg 2 in Oedelem 

Om 14u persmoment , aansluitend geleide 

rondwandelingen 

Incl kinderanimatie door ‘Toverwijsje’ en zomerbar 

met hapje en drankje 

Donderdag 26 september 19u 

Kookles :Te veel aan tomaten ?Wat doe je ermee? 
door Wini Beukendreef in Hertsberge 

Bijdrage 12 Euro leden , 15 Euro niet-leden 

Inschrijven : veltbeernem@gmail.com 

of   0485 326388 

Inschrijven is pas definitief bij overschrijving  

BE58 7380 1386 7079 , Velt Beernem 

Zaterdag 17/11/2018   18u 

Velt ledenfeest 

OC De kleine Beer (C. Marichalstraat 5, 8730 

Beernem)  met bio bieren proeverij & 

achtergrondinformatie over de bieren door  Eli van de 

’t Brugs Bierinstituut. Maar ook niet alcoholische 

dranken worden voorgesteld. 

Tussendoor tapa’s en aansluitend leren we 

volksdansen samen met Martina en Peter van Duo 

Ultreya 

Meer info volgt nog, maar hou alvast de datum vast! 

 

Midden oktober (datum volgt 

nog) 

Vegetarische kookles met Lieve Embo : thema 

zeewieren  

 

  

 
www.fruitwerkgroep.yucom.be tel  050/781903 André Vandenberghe 

www.velt.be/beernem  tel: 050/790391  Veerle Van Gijseghem 
e-mail: veltbeernem@gmail.com en volg ons op Facebook 

 

mailto:veltbeernem@gmail.com
https://www.google.be/maps/preview?q=C.+Marichalstraat+5+8730+Beernem
https://www.google.be/maps/preview?q=C.+Marichalstraat+5+8730+Beernem
http://www.fruitwerkgroep.yucom.be/
http://www.velt.be/beernem
mailto:veltbeernem@gmail.com
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Deelnemers aan de Veltreis naar Yorkshire 2018 

 

 

 

 


