Vorming moestuinieren
in de stad

Zin om groenten en fruit te kweken in de stad maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen?
Dan is deze cursus zeker iets voor jou! Tijdens drie zondagmiddagen krijg je alle informatie mee
en ga je ook praktisch aan de slag om met je eigen moestuin te starten.

Inhoud vormingen
Starten met een ecologische moestuin
Zondag 24/05/2015 van 14:00 tot 17:00
Omdat er verschillende stadsmoestuinen mogelijk zijn, krijgen
jullie alle informatie mee om te kunnen starten in potten,
bakken, volle grond,... We zien hoe je een perceel klaar legt
en een teeltplan opstelt. We bespreken ook het belang van de
bodem. Daarna gaan we praktisch aan de slag. We zaaien en
planten onder andere sla, radijs, warmoes, rode biet, courgette
en pompoen.

Klein fruit
Zondag 07/06/2015 van 14:00 tot 17:00
Alles wat je wilt weten over klein fruit. In de hoeve van Ukkel
is er een grote diversiteit aanwezig: aardbei, kiwi, druivelaar,
tayberry,... En we brengen een bezoek aan een andere
moestuin die een mooi voorbeeld is van teeltwisseling.

Najaarsteelten
Zondag 21/6/2015 van 14:00 tot 17:00
We leggen de moestuin klaar voor de warme zomer en we
bekijken wat we kunnen zaaien en verplanten tot eind juli om
dan in de herfst te kunnen oogsten: prei, spinazie, kool, raap,
groenlof,...

Zonnebloem vzw
asbl Tournesol

Een initiatief van Leefmilieu Brussel

Terhulpsesteenweg - 1170 Brussel

www.tournesol-zonnebloem.be

Praktische informatie
Waar?
Alle vormingen vinden plaats in de Hoeve van Ukkel.
Adres: Oude Molenstraat 93, Ukkel
Bereikbaar via trein (halte: Sint-Job), bus 60, 43 (Sint-Jobplein)
en tram 92 (Sint-Jobplein)

Inschrijven?
Inschrijven is verplicht.
Stuur een mail met je naam, adres, telefoonnummer en aan welke vorming(en) je wilt deelnemen naar:
opleidingmoestuin@leefmilieu.irisnet.be
Indien u niet over internet beschikt, kan u ook bellen naar 02 675 37 30, vragen naar Eline De Blander.

Kostprijs?
Gratis
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