Wil je milieuvriendelijk aan de slag in tuin of keuken? Dan is VELT misschien wel wat voor
jou.
Een ecologische tuin houdt rekening met de menselijke behoeften en draagt bij aan meer natuur,
herstel van het landschap en een schoner milieu. In een ecologische tuin kiezen we planten die
zijn aangepast aan de grondsoort en aan de omstandigheden. Je tuin leeft. Een ecotuin is
gebaseerd op vier pijlers:
1. Natuur
Laat de natuurlijke processen de inspiratiebron zijn voor je tuin.
2. Mens
Zoveel mensen zoveel tuinen, voor jong tot oud. Een tuin om in te spelen, groenten te
kweken en te ontspannen.
3. Milieu
Door bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest te gebruiken werk je mee aan
een beter milieu.
4. Landschap en omgeving
Door het plaatsen van typische landschapselementen draag je bij aan het versterken van
de eigenheid van het landschap.
VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is een van huis uit Vlaamse
vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Al meer dan 40
jaar promoot VELT gezond leven op het ritme van de seizoenen, en dít met respect voor de
natuur.
In Vlaanderen en Nederland telt VELT ruim 17.000 leden en 130 lokale groepen. Met onze
activiteiten, publicaties en samenwerkingen willen we bijdragen tot de ontwikkeling van een
duurzame levensstijl.
Voor slechts 30 euro word je met je hele gezin een jaar lang lid. Én je geniet van heel wat
voordelen:
• Je krijgt een leuk welkomstpakket
• Je kunt onze boeken bestellen tegen een flink verlaagde prijs
• Je krijgt een grote korting op je bestelling tijdens de VELT-zadenactie
• Op vertoon van je lidmaatschapskaart krijg je korting in ruim 100 bio- en ecowinkels
• Het tijdschrift Seizoenen valt zes keer per jaar in je brievenbus
• Bij je lokale afdeling staan er vaak gezellige activiteiten op het programma
• Je ontvangt vier keer per jaar de VELT nieuwsbrief: vol praktische tuin- en keukentips
Wist je dat er ook een afdeling Assen is van VELT met ca 50 leden?
Hier worden ook lokaal activiteiten georganiseerd, denk aan open tuinen en workshops.
Heb je belangstelling, meld je dan aan bij Marja Carnal (marja.carnal2014@gmail.com)

