Gezocht: vrijwilligers en bestuursleden!
Wist je dat Velt Brugge de grootste afdeling van onze provincie is? Daar zijn we heel
erg trots op! Als bestuur doen we er dan ook alles aan om telkens weer boeiende en
gevarieerde activiteiten te organiseren. En dat wordt gesmaakt, zo lijkt ons!
Ook in 2021 staat weer heel wat interessants op de agenda. Daar komt natuurlijk wat
organisatorisch werk bij kijken en zouden we een paar extra handen goed kunnen
gebruiken. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers en bestuursleden.
Draag je Velt een warm hart toe, en wil je af en toe een handje toe steken tijdens een
van onze activiteiten? Geef ons een seintje, we vinden jouw vrijwillige hulp super fijn!

Wil jij ook je schouders zetten onder de uitwerking van onze activiteit en actief
betrokken worden in de ledenwerking? Heb je zelf nieuwe
ideeën en wil je onze lokale afdeling verder helpen groeien,
aarzel dan niet en stel jezelf kandidaat bestuurslid! Ons warme
en enthousiaste team maakt graag kennis met jou,
contacttelefoon: 050/67 02 55 of veltbrugge@gmail.com

Boeken Velt
Wenst u buiten de activiteiten boeken te kopen?
Neem dan contact op met: Trui Van Massenhove
Engelendalelaan 52, 8310 Sint -Kruis
tel. 050 37 22 77 of gsm: 0498 74 76 86
Facebook”Velt Brugge”
www.Facebook.com/groups/velt.Brugge
https://www.instagram.com/velt_brugge/

cursiefje van Bijo:
velt.brugseverenigingen.be/cursiefjevanbijo

De Brugse Veltenier
www.velt.be/brugge
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Zuurdesem 'Plant a Pizza' workshops
Plantaardig voedsel zit in de lift. Ook
zuurdesem is een begrip dat terug is van
weggeweest. Een deeg met een langzaam
fermentatieproces, dun aan de binnenkant
van de pizza, luchtig en knapperig aan de
buitenkant, en ongelooflijk lekker.
Zo zal Victor Ramos ons pizza leren maken,
Napolitaanse stijl, 100 % plantaardig en
biologisch, traditioneel gebakken op steen met lokale ingrediënten en volgens
het seizoen.
Wil je er meer van weten, schrijf u dan in op
http://velt.brugseverenigingen.be/Inschrijven/Zuurdesempizzaworkshop
Inschrijven en betalen voor 1 november op bankrekening BE39 9790 8638 9619
waar: Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid 113 Assebroek
wanneer: zaterdag 14 november van 10u - 12u30
inkom: 17 euro voor Veltleden, 20 euro voor niet-Veltleden

We willen hier al melden dat er bij voldoende belangstelling (20
inschrijvingen) ook een tweede sessie zal ingericht worden op dezelfde
locatie en hetzelfde uur op zaterdag 7 november. Ook prijs en
inschrijvingsmodaliteiten zijn dezelfde. Voor snelle beslissers dus.

Geïnteresseerd in bakmeel met bio-garantie?
Velt Brugge bestelt voor u bij Molens van Oudenaarde.
De bestelling is definitief na storting op nummer: IBAN BE39 9790 8638 9619
(BIC ARSPBE22) van Velt Brugge.
Als niet-lid betaalt u 0,50 euro meer per zak. Bestellen kan tot 23 november
op http://velt.brugseverenigingen.be/biomeelbestellen
De bestelling wordt opgehaald op vrijdag 4 december vanaf 16u30 tot 18u30
of zaterdag 5 december vanaf 9u30 tot 12 uur
bij Rita Neyt, Meersenstraat 15, Assebroek tel. 050/67 02 55.
meel zakken van 5 kg vlokken zakken van 3 kg - prijs per zak
tarwemeel 100 % voor grof en
gerstevlokken (per 3 kg) € 11,20
donkerbruin brood € 7
tarwemeel 85 % voor lichtbruin brood
tarwevlokken (per 3 kg) € 8,40
€7
tarwebloem 65 % voor wit brood,
havervlokken (per 3 kg) € 11,20
pistolets € 8,40
gekuiste (ongemalen) tarwe € 7,95

roggevlokken (per 3 kg) € 9,35

roggemeel 100 % grijsachtig roggemeel
speltvlokken (per 3 kg) € 12,15
€ 8,40
roggebloem 75 % witte roggebloem €
bruin lijnzaad (per 3 kg) € 15
9,35
gekuiste (ongemalen) rogge € 12,15
speltmeel 100 % integraal volkoren €
10,75
speltbloem 75 % witte speltbloem €
12,15
gekuiste (ongemalen) spelt € 12,15

tarwezemelen (per 2,5 kg) € 4,65
gebroken tarwe (per 3 kg) € 5,30
gebroken rogge (per 3 kg) € 8,45
gebroken spelt (per 3 kg) € 8,40

7 granenmeel 75 % tarwe, rogge, gerst
haver, lijnzaad, gierst en
zwarte woudmeel €12,15
zonnebloempitten € 12,15
Zonnebloempitten (3kg) € 17,85

Webinar: infomoment bio-hulpmiddelen door Pieter Castelein en extra
info samenaankoop zaden en pootgoed door Annelies Deprez
Elk moestuin jaar is anders. Wijzigingen in het klimaat, andere soms nog
onbekende ziektes en plagen zorgen er voor dat je als tuinier altijd kan
bijleren. Met de nieuwe zadenlijst in de hand is het ook weer hoog tijd om
vanuit de ervaringen van de voorbije jaren onze bestelling te plaatsen en dit
met een mooie korting dankzij je Velt lidmaatschap.
Dit jaar gooien we het over een andere boeg en bieden we jullie een online
voorstelling aan, die je wanneer het voor jou het best past thuis kunt
bekijken. Je krijgt wat extra tekst en uitleg, foto’s die wat verduidelijking
kunnen scheppen alsook een gesproken woordje ervaring.
Bij Velt kiezen we resoluut voor biologische zaden. Ook het poot- en plantgoed
is biologisch gecertificeerd. Hiervoor werken we samen met zadenleveranciers
uit Nederland en België die op hun beurt zaden en pootgoed van diverse telers
betrekken. Onder de zaden vind je heel wat groenten en kruiden, met vaak
meerdere rassen per groente. Ook groenbemesters, kiemgroenten en
bloemen vind je terug onder de zaden. Bij het pootgoed bieden we diverse
soorten aardappelen, ui, sjalot en knoflook aan. Paddenstoelenbroed is
meestal ook beschikbaar.
Ben je een startend tuinier of niet? Alle nodige info komt aan bod. Heb je toch
nog vragen achteraf? Mail ons gerust: veltbrugge@gmail.com
hoe deelnemen: schrijf in op
http://velt.brugseverenigingen.be/Inschrijven/Webinar om de link te
bekomen.
wanneer: bekijk de link voor 15/12/2020 i.v.m. bestellng samenaankoop
zaden en samenaankoop bio–hulpmiddelen.
Uiterste bestel- en betaaldatum voor zaden is 15/12/2020,
voor bio-hulpmiddelenis dit 31/12/202
deelname: gratis
Bestelling biohulpmiddelen
Al heel wat jaren organiseren wij een samenaankoop van biologische
hulpmiddelen. Het bestelformulier gaat in bijlage en u kunt uw bestelling
komen ophalen op zaterdag 27/02/2021 van 8.30 tot 12.00 u. Dat kan bij Marc
Desoete in de Albert Serreynstraat 17 - 8200 St-Andries (Brugge). Online
bestellen kan op http://velt.brugseverenigingen.be/biohulpmiddelenbestellen

