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Januari: bestelling meststoffen bij Horta Rotem. Een uitgebreide lijst met uitleg
wordt weldra verstuurd.
Februari: levering meststoffen en afhalen. Bij Horta Rotem. Dat kan op elke dag
tijdens de openingsuren. Wie ook maar één artikel besteld heeft, geniet een heel jaar
van 10% korting op alle tuinartikelen: een schop, snoeischaar, kruiwagen, grasmachine,
palen, draad enz. Geen kunstmest, geen dierenvoeding. Wel even vermelden aan de kassa ik ben lid
van Velt Maasoeter of lidkaart tonen. En dan de tuinartikelen apart aanbieden. We geven onze
ledenlijst aan Horta en zij maken daar geen misbruik van. Ze registreren enkel en zullen u niet
bestoken met reclame. Bovendien schenken ze aan onze afdeling elk jaar 1% van de totale
aankopen verricht door onze leden. Of het nu gaat om een zwembad, een tuinhuis. Vorig jaar bedroeg
die som 150 euro aan cadeaubonnen. Deze bonnen worden gebruikt om chauffeurs naar een
evenement, iemand die tijdens een snoeiles wat koffie aanbiedt enz. te vergoeden.
Voor de aankoop van een woelvork Guerly of een onkruidbrander Cecotec kan u steeds terecht bij
onze boekenverantwoordelijke Eddy. Hij zorgt voor een snelle levering. Deze twee artikelen worden
door een samenaankoop van Velt-Limburg verzekerd van de laagste prijs: we verdelen deze
producten aan aankoopprijs.
Ook alle uitgegeven boeken van Velt zijn hier te verkrijgen. Eddy woont Drievekkenweg 1
Neeroeteren. 0473647635. Dat bespaart alvast verzendingskosten.
Levering zaden van Velt. Dit jaar voor een recordbedrag van 700 euro. Al moet vermeld worden dat
omliggende afdelingen op onze kar springen. Maar wij rijven wel netjes het kleine winstpercentje
binnen. Met dank aan het werk van Jean.
Maart: nu gaat het echte werk beginnen.
Onze afdeling heeft 120 nestkasten laten zagen bij Buso Sint-Jansberg te Maaseik en deze
nestkasten voor pimpel- en koolmees zullen verdeeld worden over de afdelingen van Limburg. Maar
wij houden er 40. Kostprijs: 5 euro. Een knap staaltje van leraar houtbewerking, en Velt-lid Arnold
Steegen. Hiermee moeten we de krant halen.
Donderdag 7 maart: nestkasten maken (krokusvakantie): het eerste timmermoment van nestkasten
wordt gebruikt. Deze les is i.s.m. Gezinsbond Stokkem. Locatie: Stokkem. Gallestraat 6. Centrum
Stokkem- de vroegere meisjesschool. Iedereen kan zijn nestkast personaliseren met een pyrograaf.
Aanvang 14 uur. Nestkasten zijn eveneens te bestellen aan 5 euro, gemonteerd, met uitleg en
bevestigingsvoorschriften. De aankoop is gedaan door Velt-Limburg, met steun van Provincie
Limburg. Einde voorzien rond 16.30. Er is ook mogelijkheid om een insectenhotel te maken met
bamboe en een conservenblik. De bamboe is aanwezig, breng enkel een conservenblik mee van
minstens een halve liter.
Zaterdag 9 maart: 10 uur snoeien van fruitbomen. Locatie: Jeroen Zanders Boyerweg 39 te DilsenStokkem. Jeroen is al jaren vragende partij om de snoeiles bij hem te laten doorgaan. Dit jaar gaat het
gebeuren! Hij gaat foto’s maken van zijn boompjes en bomen en dan doorsturen, met de vraag: wat
zou jij hiermee doen? Lesgever: Pierre. Unieke locatie langs de Maasuiterwaarden.
Paasmaandag, 22 april: provinciale wandeling te Kinrooi: lekker dichtbij en ideaal om
gelijkgezinden te ontmoeten. Fietstocht beginnend aan kerk te Neeroeteren om 13 uur. Ter plaatse:
14 uur. Meer info in contactblad Seizoenen.
Zaterdag 4 mei: plantjesdag bij Wim Storken, Veldstraat 22 Kessenich. Dé plaats voor uw
aankopen van biologisch plantgoed: kruiden, sla, tomaten enz. Wim zal een lijst doorsturen van
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beschikbaar plantgoed. Hij gaat ook zorgen voor bio-plantgoed van prei, zowel zomer- als winterprei.
Bestelde planten afhalen vanaf 10 uur. Maar ook onaangekondigde personen zijn welkom.
Zaterdag 11 mei: van 10 tot 12 uur plantenruildag bij Stichting Ommersteyn te Rotem. Ons lid
Marleen Massonnet organiseert een plantenruildag.
Marleen: Heb je wat zaaigoed te veel, of ben je je tuin aan het herinrichten en wil je wel wat nieuwe
planten? Tijdens de plantenruil breng je je overschot mee en kan je ruilen met anderen die ook wat
planten en zaden kwijt willen. Groenten, sierplanten, zaden, vijverplanten, alles kan en alles mag. De
gezellige boerderijwinkel van Ommersteyn is open en zeker een bezoekje waard, maar het ruilen
gebeurt buiten dus kleed je naar het weer van de dag. Iedereen is welkom op zaterdagvoormiddag 11
mei tussen 10u en 12u op de parking van zorgboerderij Ommersteyn in Rotem (adres: de
Schiervellaan 5, 3650 Dilsen-Stokkem).
Zaterdag en zondag 2 en 3 juni: Velt-opentuinendag. Lieve en Matty Vandersteegen doen
opnieuw hun tuin open: vorig jaar goed voor 2 x 150 bezoekers. Hun grote tuin langs de Bosbeek, de
molen, de danszaal, het eco-winkeltje, en dan hun mooie groentetuintje met tal van innovatieve
elementen wekten ieders bewondering.
Maar deze tuin moet u ook bezoeken tijdens de open tuinendagen: de tuin van Hein Boertien in
Bree. Een tuin vol fruit, kleur, insecten, bamboe, druiven en nog zoveel meer. Waarschijnlijk regelen
we nog een bezoek in oktober: de herfstkleuren zijn daar dan werkelijk fotogeniek.
Juli: blauwbessen plukken bij Schrijnwerkers te Meeuwen-Gruitrode.
11 augustus: internationale tomatenproefdag bij Eddy. Drievekkenweg nr. 1. Aanvang 10 uur tot 14
uur. Als het weer meezit: 150 tomatensoorten te proeven: en elke soort smaakt nét iets anders. Ook
afgeleiden van tomaten te proeven: tomatenbrood, ketchup, tomatensap enz.
Augustus: ledendag. Het ledenfeest van november werd in december geëvalueerd door alle
aanwezigen in zaaltje d’Olivio te Voorshoven. Besluit: het is te laat op het jaar, er was veel
voedseloverschot, de formule met tombola is oubollig, het is veel werk om klaar te zetten, achteraf op
te ruimen, enkelen zijn de hele avond bezig met afwassen, de zaal is niet goedkoop, eind augustus
zijn meer zelf geoogste producten, het kan buiten, er kunnen dan ook gezinnen met
kinderen/kleinkinderen bij. Ieder brengt eigen bestek/stoeltje mee: geen afwasploeg nodig. Geen
gesjouw met stoelen.
Daardoor zijn enkele leden begonnen met een nieuwe formule: ledendag 2.0. Ze zoeken nog een
locatie, en de datum. U zal er wel van horen.
1 september: met Wim Storken naar beurs Valeriaan te Namen. Vorig jaar een bescheiden
deelname met 4 personen. Maar die waren dan wel enthousiast over deze grootste bio-beurs van
België. De meeste standhouders verstaan Nederlands.
Vrijdag 27 september 20 uur CC Neeroeteren: bieren proeven met Ilona. Ilona is daar lesgeefster in
en zal ons verrassen met telkens kleine nipjes van diverse biersoorten. Slechts 2.50 euro per persoon:
max 15 personen.
Donderdag 10 oktober CC Neeroeteren 19 uur in de leskeuken: pizza leren maken met ons Velt-lid
Tony Nervo. Een heruitgave van enkele jaren geleden: toen moesten we wegens succes een tweede
sessie inlassen. Voor de deelnemers van toen: een gelegenheid om successen, mislukkingen uit te
wisselen. Voor de nieuwelingen: een kans om te leren hoe je een superlekker deeg moet maken, en
de pizza afwerken.
Donderdag 24 oktober 19.30 CC Neeroeteren: praatavond met film More than honey. Ingeleid door
Pierre en met nabespreking. Het belang van bijen in onze wereld.
Meer info: www.veltmaasoeter.be of
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