
Far Field
Als de wind van verandering waait, bouwen 
sommigen muren en anderen windmolens…

Programma lente 2013

april
mei

Contact: www.farfi eld.be  info@farfi eld.be



April
donderdag 4/4 Lezing Natuurlijk Imkeren
Lesgever Ruben Joos (www.beeyourself.eu) komt spreken 
over een natuurlijke manier van imkeren waarbij we de 
honingbij weer bij laten zijn, zonder dat we als mens de 
bijen te veel moeten storen. Om dit te bevorderen laten 
we de honingbij overwinteren op eigen honing, de konin-
gin wordt op natuurlijke manier bevrucht, dit zijn slechts 
enkele van de principes die we hanteren om opnieuw 
natuurlijker te imkeren. We hebben een duurzame kast 
ontwikkeld die tal van voordelen heeft voor de honingbij en de imker.
Praktisch: kostprijs 10€pp, van 19u tot 21u30, locatie Restaurant Avalon, 
Geldmunt 32, 9000 Gent, vooraf inschrijven verplicht.

zondag 7/4 Kinderworkshop Tipi’s bouwen
Stephan Desmet maakt samen met kinderen wigwam-
structuren van lokaal gesnoeide haagbeuk. We planten 
van bonen, erwten, eetbare bloemen en kruiden. Deze 
structuren zijn stevig, mooi en leuk om in te spelen 
eenmaal ze helemaal begroeid zijn door de klimplanten. 
Aan het eind van de zomer kan je er heerlijk verse erwten 
en bonen van plukken. Deze structuren kunnen in elke 
moestuin een plek krijgen en zijn zowel praktisch, mooi 
als leuk voor kinderen.
Praktisch: deze workshop is reeds volzet.

zondag 28/4 Workshop De Bloemetjes en de Bijtjes…
Vanaf 10u geven we wat uitleg rond het zelf samen-
stellen van bijenbloemen en zaaien we ongebruikte 
stukken grond op Far Field in met (inheemse) bloemen. 
Om 13u30 komt Ruben van beeyourself.eu twee bijen-
kasten plaatsen en legt hij uit hoe de bijen leven, wat 
ze nodig hebben, hoe je dat verder opvolgt en wat het 
belang is van de bijen voor bestuiving/bevruchting.
Ieder krijgt een zakje zaad voor bijenbloemen mee 
naar huis om te zaaien in je stadstuin of op het balkon.
Praktisch: kostprijs 15€pp inclusief vegetarische lunch, van 10u tot 16u30, 
locatie Far Field, vooraf inschrijven verplicht.



Mei

zondag 5/5 Workshop Natuurlijk Zeisen
Lesgever Filip Verhaeghe (www.terratools.be) 
leert je zeisen met een traditionele zeis en toont 
hoe je een zeis moet afstellen en onderhouden. 
Al snel worden alle voordelen van het zeisen 
duidelijk: je kan in stilte werken, je hebt geen 
energie nodig, de zeis is water bestendig en het 
is nog gezond ook. Na deze workshop kan je zelf 
op een gezonde en veilige manier aan de slag 
met je zeis.
Praktisch: kostprijs 80€pp inclusief vegetarische lunch, van 10u tot 16u30, 
locatie Far Field, vooraf inschrijven verplicht.

donderdag 9/5 Werkdag Galerij Bouwen
Stephan Desmet: gezamenlijk een overkoepe-
lende structuur maken met lokaal gesnoeide 
haagbeuk waarop komkommers, courgettes en 
pompoenen kunnen klimmen (zie foto). Je kunt 
onder de galerij door wandelen en omdat de 
vruchten in de lucht hangen rotten ze heel wat 
minder snel. Bovendien creëer je op die manier 
een prachtige plek.
Praktisch: kostprijs 15€pp inclusief vege-
tarische lunch, van 10u tot 16u30, locatie 
Far Field, vooraf inschrijven verplicht.

Inschrijven doe je via de website www.farfi eld.be bij “Activiteiten“ of per mail 
naar info@farfi eld.be



v.u. Tine Tomme, Geldmunt 32, 9000 Gent

maandag Werkdag
Elke maandag werken we in de geest van de permacultuurprincipes vol enthousiasme op 
Farfi eld:
we maken verhoogde bedden, groentengallerijen en een fruitboomgaard;  we verhogen 
de vruchtbaarheid van de grond, we kweken zwammen en we bouwen een wormenbak 
en een boomhut en een kruidentuin met enkele insectenhotels in een bloemenweide en 
zo gaan we maar door… 
We groeien in een heerlijke plek vlakbij Gent. Kom dat zien.

Far Field ligt net voorbij Lostraat nr 1 te Vinderhoute. Het is makkelijk herkenbaar omdat 
het veld omringd is door haagbeuk.

Het is makkelijk te bereiken met de fi ets, een mooi ritje langs het water, zo’n 10km van 
het centrum van Gent. Vlakbij fi etsknooppunt nummer 29, zie www.fi etsnet.be voor een 
routebeschrijving.

Far Field is een initiatief onder de vleugels van vzw Fair Festival en wordt getrokken door 
een kern van 3 personen:
Tine Tomme trekker van vzw Fair Festival en met grote honger te vinden in restaurant 
Avalon.
Michiel Demey betrokken bij de ecologische webwinkel GOEDvandoen en in zijn vrije tijd 
werkzaam aan de Universtiteit Gent.
Sephan Desmet schrijft en denkt voor Oikos en als het hem uitkomt staat hij voor de klas.

Contact:
www.farfi eld.be
info@farfi eld.be

0484237143 - Michiel
0477378532 - Tine


