
Tuinavonden gewest
Aarschot 2015-2016
Beste tuinliefhebber

Na het bezoek van onze Smaakkaravaan tijdens de lentewandeling
willen wij u van harte uitnodigen op onze tuinavonden. Deze lessen
kaderen eveneens in ons concept van de Smaakkaravaan, waarbij
we de mensen laten kennis maken met al wat lekker is uit de tuin!

De eetbare tuin (2 avonden)

Een eetbare tuin hoeft geen grote afgebakende moestuin, fruittuin
of kruidentuin te zijn. Elke hoekje kan best iets eetbaars
herbergen. Groenten, fruit en kruiden zijn decoratief en kunnen
zowel voor de lekkere smaak als voor de sier geteeld worden. Op
twee donderdagavonden, 22 oktober en 19 november, kom je er dit
najaar alles over te weten! Onze eigen Patrick Van de Velde (LG
Rillaar) is de lesgever van dienst.

Extra tuinavond in februari: Madam Confituur (1 avond)

Hou zeker en vast ook donderdagavond 25 februari 2016 vrij, dan
plannen we een extra tuinavond over dit thema en gaat Madam
Confituur aan de slag met al dat eetbaars uit de tuin!

Uitnodiging
Waar en wanneer?
Donderdag 22/10/2015: de eetbare tuin (deel 1)
Donderdag 19/11/2015: de eetbare tuin (deel 2)

Donderdag 25/02/2016: Madam Confituur

Alle drie de lessen gaan door om 20u00 in de
parochiezaal van Gelrode (Rillaarsebaan 134)

Kostprijs
De kostprijs is per gezin en incl. 1 consumptie/avond!
€ 5 per avond of € 12 voor de drie avonden voor leden
€ 6 per avond voor niet-leden
Lid worden kan het eerste jaar (eigenlijk tot eind
2016) aan halve prijs voor slechts € 13 per gezin!

Inschrijven
Enkel mogelijk via storting op BE89 7340 2262 8085
van Landelijke Gilden gewest Aarschot met
vermelding "Tuinavonden" én de data dat je komt.

Meer info
Voor meer info kan je terecht bij

• lesgever Patrick Van de Velde: 0475 25 02 74
• gewestvoorzitter Paul Greveraars: 0478 48 56 15
• consulent Jef Bormans: 0473 88 66 81
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