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WELKOM OP DE VELT-MARKT

WELKOM
Auditorium: 10.15-10.30 u

LEZINGEN 
RECLAIM THE SEEDS
▶ Pompoenen verzamelen en raszuiver 
houden door Sander Sanders. 
De pompoen heeft een sterk verhaal. 
Leer alles over pompoenen verzamelen 
en raszuiver houden.
Perszaal: 10.30-11.15 u

▶ Achter glas, tuinieren in serre of kas door 
Jos Van Hoecke. Jos neemt je mee naar 
zijn serre. Vol passie vertelt hij over het 
telen achter glas. 
Auditorium: 12-12.45 u
 
▶ Zaden kweken in je tuin, wat doet dat 
met een mens? door Alexander Kerbusch. 
Een ludiek relaas over hoe we aan de slag 
gingen met zaden telen en ons leven er 
een stuk rijker van werd. Met praktische 
tips over zelf zaden telen en delen.
Perszaal: 12-12.45 u

▶ Zaden en permacultuur door 
Frank Ruymen. Frank geeft een inleiding in 
de permacultuur. Van de ethische princi-
pes over de praktijk tot de voordelen op 
lange termijn. 
Perszaal: 14-14.45 u

▶ Natuurlijk imkeren door Lode Devos. We 
gaan samen in op de vragen: zo'n honing-
bijenvolk, hoe zit dat echt in elkaar? Wat 
is ecologisch bijen houden? Wat zijn de 
uitdagingen, maar vooral, de oplossingen?.
Auditorium: 15-15.45 u
 
▶ Gezamelijk werken aan zadenover-
vloed in het teken van biodiversiteit 
door Greet Lambrechts. Zaadinitiatieven 
wereldwijd en dichtbij onder de loep. En 
hoe het Netwerk Zelf zaden telen i.s.m. ’t 
Grom, (groentemuseum Sint-Katelijne-Wa-
ver) het Vlaams groente-erfgoed koestert 
in het belang van een veerkrachtige en 
lokaal verweven agrobiodiversiteit.
Perszaal: 15-15.45 u

LEZINGEN 
2020PESTICIDEVRIJ
▶ Bart Staes en Barbara Creemers over 
het politieke spel rond glyfosaat. Bart 
Staes is Europees parlementslid voor 
Groen en Barbara Creemers campagne-
coördinator 2020pesticidevrij bij Velt. Ze 
gaan in gesprek over het politieke spel 
rond glyfosaat en de markantste stappen 
van het beleidsproces.
Auditorium: 10.30-11.30 u
 
▶ Biobloembollen 3.0 door John Huiberts. 
Heerlijke inzichten en bewijzen over het 
nut van bodemzorg, het aanbidden van 
schimmels en voluit gaan voor biodiver-
siteit, over sociaal ondernemen, doorge-
dreven samenwerken met diverse spelers 
in het landschap én dromen over een heel 
nieuw concept rond ‘bioboeren’.
Auditorium: 13-13.45 u
 

WORKSHOP 
2020PESTICIDEVRIJ
▶ Een call-to-action! Wat kan ik als indi-
vidu/tuinier betekenen in de campagne? 
Hoe kunnen Velt-groepen de boodschap 
versterken? Hoe werken we samen glyfo-
saat de tuin uit?
Raadzaal: 13-13.45 u
 

LEZINGEN VELT
▶ Velt en de eetbare buurt door Elke Plo-
vie. Hoe Velt buurten kan veranderen.
De eetbare buurt als droom om actief en 
lokaal onze missie waar te maken.
Raadzaal: 14-14.45 u
 
 ▶ NewB en de macht van het geld 
door Marc Bontemps. Hoe geld beweging 
kan maken. 
Auditorium: 14-14.30 u
Gang: doorlopend informatie over NewB

 WORKSHOPS VELT
▶ De Velt-ecotuindagen: hoe, wat en waar? 
Je eerste keer? Of is een opfrissing altijd 
welkom? We overlopen kort waar je het best 
aan denkt bij de organisatie van de ecotuin-
dagen in jouw tuin. 
Tuinen in beweging: 10.30-11 u

▶ De ecotuindagen EXTRA LARGE. 
Zie je het groots voor de Velt-ecotuindagen? 
Een fietslus en/of samenwerken met diverse 
partners? Wil je jouw tuin ook na de Velt-
ecotuindagen nog openstellen? Luister naar 
wilde plannen van anderen, droom mee over 
ecotastische dagen én demotuinen door-
heen het jaar. 
Tuinen in beweging: 11-11.45 u

▶ Verbindend werken: een Velt-groep als 
verbinder van lokale eco-initiatieven. 
Wat we doen, doen we goed. Maar wat met 
al die andere mooie initiatieven die lokaal 
ontstaan? Welke rol kunnen we spelen en 
hoe verbinden we deze initiatieven tot een 
nog sterker verhaal?
Verdeel en heers babbelkamer: 12-12.45 u
 
▶ Velt-ecotuindagen-loket: voor vragen op 
maat en aanpassingen op de website.
Tuinen in beweging: 12-12.45 u
 

Op het programma TIP Kruis in de vakjes in het 
programma aan welke lezin-
gen en workshops jij wilt vol-
gen. Of gebruik cijfertjes om 
de volgorde van je persoon-
lijke route te bepalen.
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▶ Bloembol je mee? In 2019 droomt Velt 
van een biobloembolrijk voorjaar. In de 
workshop 'bloembollen in actie' toetsen 
we graag diverse ideeën af over hoe we 
samen aan de slag kunnen om zo veel mo-
gelijk burgers, gemeenten en bedrijven te 
overtuigen om te kiezen voor biologische 
bloembollen.
Tuinen in beweging: 14-14.30 u

▶ Goestingsgericht werken met je vrijwil-
ligersgroep. De vrijwilligers van Velt zijn de 
drijvende krachten van sterke lokale actie. 
Maar hoe blijf je als groep sterk en scherp? 
Hoe zorg je voor blijvende goesting? We 
gaan dieper in op de proeftrajecten 'goes-
tings- en taakgericht werken'.
Raadzaal: 15-15.45 u
 

DE VELT-SHOP
▶ Welkom in onze Velt-shop. 
Al onze producten op een rij!

▶ Ecolussen Leuven
Even een frisse neus halen? We voorzien 
een kaartje met interessante eco-initiatie-
ven die je op eigen kracht kunt bezoeken. 
Af te halen in de Velt-shop.
Gang: doorlopend

WORKSHOPS 
SAMENTUINEN

▶ Colette Courgette over actief leren in 
de samentuin. In deze workshop stellen 
we een nieuwe aanpak voor om al doende 
te leren tuinieren. Aan de hand van een 
reeks mooi geïllustreerde lesfiches brengt 
Colette Courgette de basisprincipes van 
ecologisch tuinieren op een laagdrempe-
lige manier in de tuin. 
Krachtige samentuinen: 10.30-11.15 u 
en 14-14.45 u

▶ Over lusten en lasten: afspraken in de 
samentuin. In deze workshop werpen we 
een blik op de formele kant van de samen-
tuin. Twee samentuinen vertellen hoe ze 
hun gebruiksovereenkomst en tuinregle-
ment opstelden en hanteren. Daarnaast 
werpen we een blik op enkele tools die Velt 
ontwikkelde om deze documenten uit te 
werken. 
Krachtige samentuinen: 12-12.45 u 
en 15-15.45 u
 

WORKSHOPS 
SAMENKOKEN
▶ Kook het seizoen-spel. De eerste week 
van elk seizoen viert Velt feest met sei-
zoensgroenten in de hoofdrol. Tijdens 
deze workshop helpen we je op weg om 
van jouw activiteit een echt succes te 
maken. Daarbij krijgen we hulp van onze 
ecokoks, Colette Courgette, prachtige as-
sociatiekaarten en de improvisatiewijzer. 
Je feest toch mee?
Kook het seizoen: 10.30-11.15 u
en 15-15.45 u

 ▶ Kook het seizoen: het verhaal van het 
boek. Koken met seizoensgroenten is puur 
genieten. Dat is het uitgangspunt van het 
nieuwe Velt-boek Kook het Seizoen. Leen-
tje licht tijdens deze presentatie al een 
tipje van de sluier en vertelt je over haar 
boeiende tocht van idee naar boek.
Kook het seizoen: 12-12.45 u
 

▶ Het kruimelcafé-idee. Lieve Seys-
sens van samenkookgroep Kruimelcafé 
komt vertellen wat de oprichting van een 
samenkookgroep allemaal inhoudt. Ze 
verklapt ons hoe je een lekkere en gezonde 
ecologische maaltijd bereidt met voedsel-
overschotten voor een grote groep mensen. 
Kook het seizoen: 14-14.45 u

DE LERARENKAMER
▶ Velt-lesgevers zijn mee de drijvende 
krachten van Velt. Ze vertellen, tonen en 
brengen de dynamiek van ons Velt-verhaal. 
Hoog tijd voor een heuse lerarenkamer. 
Niet om te roddelen over 'leerlingen', maar 
om elkaar eens echt te ontmoeten en te 
laten verwennen.
Verdeel en heers babbelkamer: 15-16.45 u

SPREEKUUR 
VELT-VOORZITTER 
EN -DIRECTEUR
▶ Prangende vragen over Velt? Stel ze aan 
Leen Laenens, voorzitter van Velt, en Jan 
Vannoppen, directeur van Velt.
Koffie- en babbelhoek: 13-13.45 u 
en 15-15.30 u

Waar ben jij naar op zoek?
Weet je niet goed waar te begin-
nen? De gekleurde pijltjes voor elke 
lezing of workshop geven aan voor 
wie deze activiteit extra interessant 
is.

▶ Velt-vrijwilligers
▶ Tuiniers
▶ Bestuurders
▶ Lesgevers
▶ (Samen)koks
▶ Inhoudzoekers campagne
▶ Samentuiniers
▶ Alle Velt-liefhebbers

DOORLOPEND
▶ Mme Zsazsa signeert de vernieuwde 
Moestuinkalender.
▶ NewB infostand
▶ Het pesticidespel
▶ Velt-app Tuintalent
▶ De kruidenwerkgroep
▶ Provincie Vlaams-Brabant 'Leve de 
Tuin'
▶ Infoloket Velt Beweegt
Gang: doorlopend

ALGEMENE VERGADERING
▶ Velt-makers maken Velt. Voor Velt 
als democratische organisatie is dit de 
hoogmis, over het reilen en zeilen van de 
vereniging.
Raadzaal: 16-17.30 u

RECLAIM THE SEEDS 
▶ Dé zadenruilbeurs bij uitstek. Iedereen kan er zaden, knollen en stekjes ruilen, weggeven of kopen. 
Het doel? De diversiteit aanwakkeren! Ontdek unieke soorten, leer bij op de lezingen en bereid je voor 
op een nieuw tuinseizoen.Uurschema
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