Tuincursus : Mini-moestuin
Donderdag 24 maart om 19u30 in CC De Brouwerij
Een plekje in de zon, meer is er niet nodig om je eigen groenten en kruiden te kweken. Een mini-moestuin kan je
overal toepassen, ook bij slechte grond. Omdat hij gemakkelijker is in het onderhoud dan een ‘klassieke’ tuin, is
hij ideaal voor tuiniers met beginnende ervaring. Gedaan dus met twijfelen! Ga aan de slag en maak een lijst met
groenten en kruiden die je graag in de keuken gebruikt. Kriebelt het om te zaaien?
Je eigen mini-moestuin kan je op verschillende manieren organiseren: in bakken of tuinbedden, op het terras of
verticaal. Laat je niet tegenhouden door een beperkte ruimte. Zelfvoorzienend zijn is niet realistisch in een minimoestuin. Kijk uit naar specialere groenten en kruiden die je niet kan kopen of die iets speciaals toevoegen aan
je maaltijd. Weinig tijd? Kies dan makkelijk te kweken groenten of kruiden. Meng alles dooreen en combineer
teelten tot een mooi en lekker geheel. De voordracht geeft je inspiratie om zelf aan de slag te gaan.
Inschrijving voor 22 maart via vivi.depreester@yucom.be of via 0472/45 88 15.
Kostprijs : 3 € leden-5 € niet-leden : 2 drankjes + versnapering + gadget inbegrepen.

Moestuinieren voor kinderen : 6-12 jaar
Woensdag 6 april om 14 u in Scheldestraat 25, Eke
Nee, tomaten groeien niet aan bomen en basilicum is echt niet vies. Samen met je (klein)kinderen wroeten in de
moestuin is leerrijk, ontspannend en zorgt ervoor dat ze groentjes en fruit alleen maar liever gaan eten. Samen
moestuinieren is dus een heel leerrijke ervaring voor je kind. Met de handen in de aarde leren ze het verhaal
achter de groentjes in de versafdeling van de supermarkt pas echt kennen. Samen werken in de moestuin leert hen
zorg te dragen voor de natuur.
Maar hoe begin je daar nu mee?
Wij leren hen de eerste stappen zetten samen met een echte kenner : Peter Lassuyt.
We maken eerste een houten zaaibakje om nadien groentjes en bloempjes te zaaien, te planten en te verplanten.
Een warme Brusselse wafel en chocomelk zorgen voor de nodige calorietjes na het vele werk.
Elk kindje krijgt een leuk tuingadget mee naar huis. Plaatsen beperkt !
Inschrijving voor 2 april via vivi.depreester@yucom.be of via 0472/45 88 15.
Kostprijs : 3 € leden-5 € niet-leden : 2 drankjes + versnapering + gadget inbegrepen.

