
LESSENREEKS BIOLOGISCH TUINIEREN
MET JOS VAN HOECKE

Schrijf je in voor 
20 december 

2016 via  
velthamme@

telenet.be 
 

30€ Velt-leden
50€ niet-leden

Lessenreeks 
gaat door  
vanaf 10  

inschrijvingen

Ben jij een beginnende tuinier? 
Mislukt je oogst elk jaar opnieuw? 
Of wil je gewoon meer weten over 
biologisch tuinieren?
 
Dan is deze lessenreeks uitermate 
geschikt voor jou. 

In vier lessen gaat expert Jos Van 
Hoecke dieper in op de basis van 
het biologisch moestuinieren. 

Mis deze unieke kans niet!

PRIJSLIJST
Spa plat/bruis ..............................2,00€
Fruitsap ........................................2,00€
Velt Limonade ..............................2,00€
Pils ...............................................2,00€
Tingelbier .....................................3,00€
Witte wijn .....................................3,00€
Rode wijn .....................................3,00€

Zoete pannenkoek ........................2,00€
Gevulde pannenkoek ....................3,00€

ecologisch leven 
koken en tuinieren 
Hamme-Waasmunster

 DONDERDAG 26 JANUARI 2017 19U30 LES 1:  
In de eerste les vertelt Jos van Hoecke over de verschillen tussen ecologisch moes-
tuinieren en de gangbare klassieke teelt. Verder heeft hij het over teelttechnische 
aspecten (voorzaaien, zaaigrond, verspenen, verspeengrond, potgrond) en zaaien 
(onderscheid zaadvast-hybride zaden, wat wanneer zaaien, zaaidiepte, wat kweken 
in de serre).

 DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017 19U30 LES 2: 
In de tweede les kom je alles te weten over groenten en hun bemesting en de ver-
schillende groentenfamilies. Je leert welke groente waar komt te staan. Hoe maak 
je een teeltplan en wat is het nu hiervan?
Daarnaast hebben we het over compost: wat zijn de aandachtspunten bij het ma-
ken ervan, wat is GFT-compost en hoe werken compostvaten?

 DONDERDAG 9 MAART 2017 19U30 LES 3: 
Het thema van de derde les is bemesting.
Hoe voedt een plant zicht? De hoofdelementen worden bekeken. Je leert alles over 
de zuurtegraad en de invloed ervan op de groenten. Wat is de relatie tussen de 
grondsoort en de PH? Wat zijn de gevolgen van een te hoge of te lage Ph? Je krijgt 
uitleg over meststoffen en mineralen.
We bekijken ook verschillende groenbemesters met hun specifieke nut.

 DONDERDAG 30 MAART 2017 19U30 LES 4: 
In de laatste les kom je alles te weten over gewasbescherming in de ecologische 
tuin. We bekijken agrotextiel en koolkragen. Daarnaast hebben we het over diertjes 
in de tuin, welk nut hebben ze?
Hoe kunnen we natuurlijke vijanden gebruiken om de groenten te beschermen? We 
passen specifieke gewasbeschermingstechnieken toe op prei, ui, wortel, tomaat, ...
En tot slot vertellen we waar je op moet letten bij het maken van plantenaftreksels 
en waarvoor je ze kan gebruiken.

De lessenreeks kost 30 euro voor leden van Velt, niet-leden van Velt betalen 
50 euro. Betalen kan op BE43 0003 2538 6601, tnv Velt-Hamme-Waasmunster 
koningin astridlaan 13 - 9220 Hamme, met vermelding “inschrijving cursus 
biologisch tuinieren” en eventueel je lidnummer.

De lessen vinden plaats in zaal Den Bond, Klein Hulst 4 in Hamme


