
Tuinieren 
Kruidentuin – Moestuin – Ecologische tuin – m² tuin 

Diverse data voorjaar 2014 
van 20:00u tot 22:00u in de parochiezaal van Larum 

Landelijke gilden en KVLV organiseren een cursus vol tips en tricks voor elke tuinier. Drie ervaren 
lesgevers, elk met een passie voor tuinieren in de ruimste zin van het woord, nemen jullie mee in hun 
verhaal.  In verschillende sessies en met de vierkante meter tuin als rode draad, zullen May Leysen 
(kruidenvrouw), Jan Pauwels (docent Thomas More) en Eddy Vets (ecologisch tuinier) hun ervaringen 
op een eenvoudige en ludieke manier overbrengen. Lesdata en inhoud: 

1 
DI 18 feb 

2014 
De kruidentuin  May 

Leysen 

 Deel 1 : grondeisen, aanleggen, oogsten, vermeerderen 
Deel 2 : kruiden in de moestuin ter ondersteuning en 
bescherming van onze groenten 

 

2 
DO 27 feb 

2014 
Kruidenverwerking May Leysen 

 Deel 1 : de verschillende verwerkingsmogelijkheden  
Deel 2 : culinaire verwerking van keukenkruiden 

 

3 
DI 4 mrt 2014 De moestuin Jan 

Pauwels 

 Je krijgt een antwoord op de beste periode van het jaar om 
van start te gaan en welke voorbereidingen de grond moet 
krijgen alvorens te zaaien en planten? 

 

4 
DI 11 mrt 

2014 
Ecologisch tuinieren Eddy Vets 

 We gaan dieper in op ecologisch tuinieren. Wat houdt het in? 
Wat zijn de mogelijkheden? Waarop moet men letten? Wat 
kan er fout lopen en hoe kunnen we dit oplossen?  

 

5 

DI 18 mrt 
2014 

De groentetuin Jan 
Pauwels 

 Je krijgt een beter zicht op de juiste zaai- of plantperiode van 
verschillende groenten. Daarnaast krijg je ook een idee over 
welke groenten voor beginners en welke voor de gevorderde 
tuinier zijn. 

 

Kostprijs 
Je kan voor elke les apart inschrijven. Per les betaal je €5,- voor leden van kvlv en landelijke gilden, € 
7.5 voor niet-leden. Hierbij is een drankje tijdens de pauze inbegrepen. 
Inschrijven kan tem 10 februari 2014 met vermelding van de lesnummers  waarvoor je wenst deel te 
nemen en dit via  

E-mail lglarumrauwelkoven@gmail.com 
kvlvlarum@gmail.com 

Telefonisch Peter Haesen (De Mulder) 014 58.31.06 
 Ils Bartolomeus 014 59.23.47 

 


