
Welkom op de Velt-markt ANDERS
TIP 
Kruis aan welke lezingen 
en workshops jij wilt 
volgen: ☑

Startuur Cinema Cirque Herfst Winter Lente Zomer X-tra Velt-markt ANDERS
10 u ☐ ▶

Officiële opening 
+  
Voedel anders op 
het menu. 
Ja, maar hoe?
Openingspanel

In de Markt en 
het Voorportaal van de Cinéma
van 10-17 u

Velt zadenwerkgroep – 
scholenwerking Velt – Bloem 
bollen – Gent-en-garde –
Voedsel Anders – Het wijveld in 
bloei – Eetbare buurt – Rabot op 
je bord – Blomm – Potato-day – 
Oïkos –  Kenniscentrum kruiden 
– Permacultuurmagazine – 
Gents Milieufront – Velt-winkel 
– Tuin Jan – Willy De Veirman 
– Haal meer uit je tuin – De 
Woudezel – Powerpeul – Akker 
en Ambacht – Centrum Guardian 
Angel vzw – Laborabot – …

10.30 u ☐ ▶ ▶
Biobloembol je 
mee?
Lezing 

10.45 u ☐ ▶
Span mee de strijd 
aan tegen de Azia-
tische Hoornaar
Call to action

12 u ☐ ▶
Is er nog plaats 
voor vlees en 
zuivel op het menu 
van 2050? Debat

☐ ▶ ▶
Velt-permacultuur 
en het boek
Lezing + filmpje

☐ ▶
De weg naar 
gezond gazon
Vorming bij boek

☐ ▶ ▶
De zaak van de 
grond. Hoe actie 
nemen als burger?
Gesprek

☐ ▶ ▶
Samentuinen 
bloeien
Getuigenis

☐ ▶ ▶
Samenkook en 
CSA
Getuigenis

13.15 u ☐ ▶ ▶
Agro-ecologie 
biedt autonomie
Gesprek

☐ ▶ ▶
Velt-permacultuur 
en het boek
Lezing + filmpje

☐ ▶
Kook het seizoen
Boekvoorstelling

☐ ▶ ▶
Het wonder van 
Mals. Een pesti-
cideverbod voor 
landbouwers in je 
gemeente.
Getuigenis

☐ ▶
Terroir van 
de Lage Landen
Getuigenis

☐ ▶
Hoe werf je 
vrijwilligers?
Workshop

☐ ▶
Moestuinieren in 
bakken.
Afspraak terras 
café
Workshop

14.30 u ☐ ▶
Veilig gezond en 
duurzaam voedsel. 
Gaat dat lukken?
Panelgesprek

☐ ▶ ▶
Op grond van 
samenwerking – 
Oikos
Lezing

☐ ▶
Blik op het nieuwe 
Velt Beweegt 
Infosessie

☐ ▶ ▶
Samentuinen 
bloeien
Getuigenis

☐ ▶
Leren fermenteren
Workshop

☐ ▶
Rondleiding boom-
gaard. Afspraak 
terras café

De beleidsmuur
Ga in gesprek over Velt en haar 
toekomst. 14.30-15.20 u 
Voorportaal Cirque

15.45 u ☐ ▶
Velt-ecotuindagen
Infosessie

16 u ☐ ▶
Algemene Verga-
dering Velt vzw

Met de steun van Gent Klimaatstad

Waar ben jij naar op zoek?
Weet je niet goed waar te beginnen? 
De gekleurde pijltjes geven aan 
voor wie deze activiteit extra 
interessant is.

▶ exclusief voor Velt-vrijwilligers
▶ dromers
▶ denkers
▶ doenersOPENING DEUREN: 9.30 u

Werkende leden, meld je aan 
voor de Algemene Vergadering
• van 9.30 tot 10.30 u 
aan het onthaal bij de ingang
of
• van 15.15 tot 15.45 u aan het
Voorportaal van Cirque

terras



WELKOM
10 u ▶ Cinema

VOEDSEL ANDERS OP HET MENU: JA, MAAR HOE? 
– OPENINGSPANEL
De vleesconsumptie vermindert, bio boomt en de 
korte keten geraakt bekend. Almaar meer mensen 
werken aan ‘Ander Voedsel’: we noemen dit agro-
ecologie. Waar staan we vandaag en wat zijn de 
uitdagingen? Wat is nodig om iedereen, van beleid 
tot burgers, te overtuigen van de noodzaak van een 
ander voedselsysteem? En wie moet daarbij welke 
rol opnemen? 
10.10 u ▶ Cinema

BIOBLOEMBOL JE MEE? – LEZING
Velt gaat voluit voor biobloembollen! Ze zijn prach-
tig, geurig en vooral gezond voor het dierenleven in 
je tuin en op de teeltvelden. Leer waarom ook hier 
de keuze voor bio zo belangrijk is en hoe je jouw 
biobollen kunt bestellen via de samenaankoop-
actie van Velt.
10.30 u ▶ ▶ Cirque

SPAN MEE DE STRIJD AAN TEGEN DE AZIATISCHE 
HOORNAAR – CALL TO ACTION
Sinds kort kun je in België weleens een Aziatische 
hoornaar tegenkomen. In deze wetenschappelijk 
onderbouwde lezing leer je over de impact van de 
Aziatische hoornaar op onze natuur en hoe je de 
soort kunt herkennen en melden.
10.45 u ▶ Winter

IS ER NOG PLAATS VOOR VLEES 
EN ZUIVEL OP HET MENU VAN 2050? – DEBAT
In opdracht van Greenpeace bestudeerde de UCL 
onder leiding van Prof. Philippe Baret enkele scena-
rio’s voor de ontwikkeling van de Belgische veeteelt 
in 2050. Tijdens deze workshop presenteren we de 
resultaten van dit onderzoek en gaan we hierover in 
debat met enkele mensen uit het werkveld.
12 u ▶ Cinema

VELT-PERMACULTUUR EN HET BOEK – 
LEZING + FILMPJE
Permacultuur is veelzijdig. Je tuin, je kijk op natuur, 
je levenswijze komen er in samen.  Het is een vorm 
van ecologisch leven, van ecologisch tuinieren. Hé, 
kom Velt en Permacultuur gewoon ontdekken.
12 u en 13.30 u ▶ ▶ Cirque

DE WEG NAAR GEZOND GAZON – 
VORMING BIJ HET BOEK
Menig gazon werd deze zomer knapperig bruin 
gebakken, maar wat is het geheim van de tuinen 
die doorheen de droogte hun groen uitzicht ble-
ven behouden? Velt-lesgever Frans De Smedt stelt 
de nieuwe gazonvorming voor, gebaseerd op het 
nieuwe Velt-boek 'Meer dan sprietjes'. 
12 u ▶ Herfst

DE ZAAK VAN DE GROND: HOE ACTIE 
ONDERNEMEN ALS BURGER? – GESPREK
Landbouwers hebben moeite om nog grond te 
vinden. In deze interactieve workshop krijg je een 
beter beeld van de grondproblematiek en onder-
zoeken we aan de hand van concrete voorbeelden 
wat de burger concreet kan doen?
12 u ▶ ▶ Winter

SAMENTUINEN BLOEIEN– GETUIGENIS
Samentuinen  bestaan er in alle vormen en maten. 
In deze workshops maken we kennis met enkele 
samentuinen.
12 u en 14.30 u ▶ ▶ Lente

SAMENKOOK EN CSA – GETUIGENIS
Het zelfoogstveld Wijveld startte vorig jaar een 
samenkookgroep op. ‘Wijveld kokkerelt’ kookt vier 
keer per jaar voor de leden van het Wijveld met de 
oogst van het veld. Dat dit een grote meerwaarde is 
voor de sociale cohesie en hoe leuk en lekker dit is, 
komen de koks jullie zelf vertellen.
12 u ▶ ▶ Zomer

AGRO-ECOLOGIE BIEDT AUTONOMIE – GESPREK
Hoe autonoom kan een Filipijnse inheemse ge-
meenschap nog leven in een sterk geliberaliseerd 
land? Zij zien hun agro-ecologische praktijken 
bedreigd door de komst van bedrijven die heel 
andere plannen hebben met hun grond. Hoe maken 
zij samen een vuist tegen zoveel onrecht? Ontmoet 
Maricres Paquera Pagaran van ALCADEV en Norma 
Luza Ampis van TRIFFPS:  zij vertellen ons uit eerste 
hand hoe zij hun strijd voor autonomie voeren. 
#agroautonomynow! 
13.15 u ▶ ▶ Cinema

KOOK HET SEIZOEN – BOEKVOORSTELLING
Leentje Speybroeck, keukenprinses en schrijfster 
van het boek Kook het seizoen vertelt je waarom 
koken op het ritme van de seizoenen zo’n goed idee 
is en verklapt hoe je het best met het boek aan de 
slag gaat.
13.15 u ▶ Herfst

HET WONDER VAN MALS
EEN PESTICIDEVERBOD VOOR LANDBOUWERS 
IN JE GEMEENTE? – GETUIGENIS
In Mals, een gemeente in de Alpen, willen de bur-
gers af van pesticiden. Een verbod voor alle inwo-
ners, voor de diensten van de gemeente en voor 
landbouwers. Koen Hertoge, brengt dit inspire-
rende verhaal. Koen Hertoge is bestuurder van het 
Pesticides Action Network (PAN) Europe.
13.15 u  ▶ ▶ Winter

TERROIR VAN DE LAGE LANDEN – GETUIGENIS
Een breed smakenpalet creëren vanuit lokaal ge-
teelde ingrediënten is een trend waar steeds meer 
groenterestaurants en ondernemers op inzetten. 
Ook Steven Desair wil via dit concept mensen lei-
den naar duurzame voeding. Hij is de bezieler van 
het project ‘Terroir’ waarin hij verleden, heden en 
toekomst van lokale voeding wil verbinden. Hij ge-
tuigt wat terroir betekent en hoe hij als ondernemer 
zijn droom wil waarmaken.
13.15 u ▶ Lente

HOE WERF JE VRIJWILLIGERS – WORKSHOP
Velt en samen-eco-actieve actie worden waarge-
maakt door vrijwilligers!
Een kleine determinatie leert dit: Velters zijn doe-
ners. Actieve passionele beestjes met een hoop-
volle blik naar de toekomst. Maar hoe vang je ze en 
zet je ze in, en hoe werk je goestinggericht?
13.15 u ▶ Zomer

MOESTUINIEREN IN BAKKEN – WORKSHOP
Door Gent-en-garde.
13.15 u ▶ afspraak op het terras van het Kask-café

VEILIG, GEZOND ÉN DUURZAAM VOEDSEL: 
GAAT DAT LUKKEN? – PANELGESPREK
We gaan in op drie actuele thema’s: de vrije uitloop 
bij dieren, de consumptie van rauwmelkse produc-
ten en het verhittingsproces bij zetmeelrijke pro-
ducten. Kom luisteren en ga mee in debat! 
14.30 u ▶ Cinema

OP GROND VAN SAMENWERKING – LEZING
Meer en meer burgers nemen hun toekomst in 
handen. Met de oprichting van burgercollectieven 
of commons ontwikkelen ze duurzame alternatie-
ven. Het boek Op grond van samenwerking focust 
op initiatieven die werk maken van gedeeld ruimte-
gebruik. 
Door: Dirk Holemans  (coördinator van Oikos )
14.30 u ▶ ▶ Cirque

BLIK OP HET NIEUWE VELT BEWEEGT – 
INFOSESSIE
Het vrijwillligersplatform 'Velt Beweegt' wordt ver-
nieuwd en verruimd naar iedereen (ook Velt-leden 
en andere contacten).
In de zomervakantie schakelen we met z'n allen 
over naar een nieuw platform, geïntegreerd in de 
website. Benieuwd hoe dat eruit zal zien? 
14.30 u ▶ Herfst

LEREN FERMENTEREN – WORKSHOP
Fermenteren is hip! Tijdens deze workshop steken 
we de handen uit de mouwen. Op het einde van de 
les ga je met een lekkere bokaal verse kimchi naar 
huis en veel zin om zelf te beginnen met fermente-
ren.
14.30 u ▶ Zomer

RONDLEIDING BOOMGAARD
14.30 u ▶ afspraak op het terras van het Kask-café
Maximum 15 personen.

VELT-ECOTUINDAGEN: HOE, WAT, WAAR? – 
INFOSESSIE
Stel jij je tuin open voor de Velt-ecotuindagen? 
Of overweeg je om je volgend jaar kandidaat te 
stellen?Tijdens deze infosessie overlopen we kort 
wat je mag verwachten van de organisatie en voor-
bereiding van de Velt-ecotuindagen in jouw tuin. 
15.45 u ▶ Herfst

Dat Velt elke dag wordt gemaakt door vrij-
willigers, leden en sympathisanten, daar zijn 
we jullie ontzettend dankbaar voor!

Spreek je dromen en wensen voor Velt uit 
en ga in gesprek met Velt-directeur  
Jan Vannoppen. 
Voorportaal Cirque: 14.30 tot 15.20 u.

Op het programma

Met de steun van Gent Klimaatstad


