Beste tuinleden van Houtwijk de Noord en ’t Is Altijd Wat,
Het tuinseizoen loopt op zijn eind, maar het nieuwe tuinjaar staat weer voor de deur voordat je het
weet. En wat is er leuker dan nieuwe plannen maken en daarmee aan de slag gaan?
Als u graag tuiniert met respect voor dieren en de bodem maar niet goed weet hoe je dat het best
kunt aanpakken is de basiscursus ecologische moestuin misschien iets voor u.
Deze cursus van 4 zaterdagmiddagen wordt bij voldoende belangstelling door de Vereniging voor
Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) gegeven in de kantine van Houtwijk de Noord en start komend
voorjaar.
De lesdata zijn op 10 februari, 3 maart, 14 april en 19 mei van 14.00 tot 16.30 uur.
De aan de cursus verbonden kosten bedragen €35 voor VELT leden , €50 voor niet leden.
Leden van ’t Is Altijd Wat kunnen zich via de mail opgeven bij Helma van de Coevering,
h.vandecoevering@ziggo.nl
Leden van Houtwijk de Noord kunnen dat doen bij Mildred Steevensz msteevensz@live.nl
Meer informatie over de cursus vindt u hieronder.
Wij hopen U te mogen verwelkomen op de cursus.
Helma van de Coevering
Mildred Steevensz

Basiscursus ecologische moestuin voor beginners/gevorderden
De cursus vormt een theoretische en praktische basis voor ecologisch tuinieren.
Tijdens 4 praktijklessen van elk 2,5 uur kunnen afhankelijk van het niveau en de wensen van de
deelnemers diverse onderwerpen aan de orde komen.
Denk aan:
 bodem en bodembewerking
 gereedschappen en hun gebruik
 bemestingsplan en bemesting aanbrengen
 zaaien en planten, oogstspreiding, wisselteelt
 voor- hoofd- en nateelten
 het belang en toepassen van bodembedekking
 najaarsteelten
 verlenging van het teeltseizoen.
Als cursusmateriaal krijgt u het Velt boekje ‘Ecologisch
tuinieren voor beginners’.
De gecertificeerde Velt lesgeefster zal Anouk Winkler
zijn. Zij heeft ruime ervaring en runt een biologischdynamische zorgtuin.
Per keer zullen we een gedeelte theorie behandelen en daarna in de tuinen van cursisten gaan kijken
voor praktijk tips.


