De schepen van Ecologische Transitie, met de steun
van het college van burgemeester en schepenen, stelt voor

HONING EN BIJEN
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INFO & INSCHRIJVEN
voor de activiteiten of voor onze nieuwsbrief:
duurzaam.etterbeek@etterbeek.be
Tel. 02 627 27 85
www.etterbeek.be

DE PARTICIPATIEVE TUINEN:
Nieuwelaan 171-173

Permacultuur: het is nagenoeg een bekend woord, maar wat
schuilt er eigenlijk achter? Ontdek dit concept in onze moestuin
in het gezelschap van Laurent van de vzw Impasse Temps.
Zaterdag 4 en 18 mei van 10.30 u. tot 13 u.

Aangezien de cursus voor 2019 al volzet is, kun je nu al
inschrijven voor 2020. Etterbekenaren krijgen voorrang.
Kom ook naar de honingoogst en proef van de 100%
Etterbeekse honingproductie tijdens onze workshop
op zaterdag 1 juni van 10 u. tot 14 u. (datum kan
nog veranderen in functie van het bijenteeltseizoen).
Verantwoordelijke uitgever: het college van burgemeester en schepenen – Oudergemlaan 113 – 1040 Etterbeek | Niet op de openbare weg gooien.
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KENNISMAKING MET
DE PERMACULTUUR

Ben je geïntrigeerd door de wereld van de bijen en wil
je er graag meer over weten? Elk jaar verwelkomt onze
pedagogische bijenstal tien leerling-imkers die tijdens het
bijenteeltseizoen alles leren over de dagelijkse werking
van een bijenstal.

Zin om met je handen in de aarde te wroeten? Werk
dan mee in onze moestuin en breng alles wat je
geleerd hebt in de praktijk!

EEN BOOMGAARD IN
DE LOOP VAN DE SEIZOENEN

Proeven van je eigen appelen, peren of frambozen,
zelfs in een kleine tuin of op een binnenplaats, het kan!
Françoise van de vzw Flore et Pomone maakt je wegwijs
in een natuurlijk beheer van de boomgaard door het jaar
heen. De workshops worden gevolgd door een lunch en
een praktisch werkmoment.

Onderhoud van de boomgaard, verzorging van de
bodem en de bomen
Zaterdag 04/05 van 10.30 u. tot 15 u.

WORKSHOPS “VAN BOER TOT BORD”

Ontdek onze nieuwe ruimte voor biologische teelt: 1.000
m² die volledig gebruikt wordt om seizoensgebonden
groenten en fruit te produceren, die via de sociale
kruidenierszaak van het OCMW verkocht worden.
Onder begeleiding van onze teler/teelster wordt er
op verschillende manieren klein fruit geteeld zoals in
bedden of onder tunnels. Het hele seizoen lang worden
er workshops georganiseerd waarin we bijvoorbeeld
zaaigoed maken of zaaibedden onder warme lagen.
Wil jij een activiteit organiseren met je klas of je
vereniging? Neem dan contact met ons op!

De biodiversiteit in de boomgaard stimuleren
en de voornaamste plagen en ziekten herkennen
Zaterdag 15/06 van 10.30 u. tot 15 u.
Zomersnoei van de leibomen
Zaterdag 29/06 van 10.30 u. tot 15 u.
De voortplanting van klein fruit, met verdeling onder
de deelnemers
Zaterdag 16/11 van 10.30 u. tot 15 u.

Op initiatief van Brussel Leefmilieu in het kader van
de “Good Food”-campagne en in samenwerking met
de vzw Apis Bruoc Sella en de vzw Zonnebloem.

 Mijn moestuin op een
natuurlijke manier verzorgen
Maandag 1 april van 13 u. tot 16 u.

Je moestuin op een natuurlijke manier verzorgen, dat
kun je leren! Van de aanleg van je tuin tot de oogst:
ontdek hoe je nuttige insecten kunt aantrekken,
ziektes en plagen kunt vermijden en planten op een
natuurlijke manier kunt verzorgen.

 Erwten, tomaten en co
Dinsdag 30 april van 18 u. tot 21 u.

Ontdek de geheimen van de meest voorkomende en
de gemakkelijkst te telen groenten: tomaten, erwten,
bonen, aardappelen, courgettes enzovoort. Bovendien vertrek je met je eigen zaaigoed!

 Mijn moestuin op 1 m²

Lentesnoei – focus op de leivormen
Zaterdag 23/02 van 10.30 u. tot 15 u.
Lente-enting en snoeiworkshop
Zaterdag 23/03 van 10.30 u. tot 15 u.

Workshops
“Telen in de stad”

Maandag 11 en 25 maart van 13 u. tot 16 u.

DE GEHEIMEN VAN
HET COMPOSTEREN
Composteren, dat is eenvoudig en milieuvriendelijk: verwerk
je organisch afval (etensresten, dode bladeren, enz.) tot
groene meststoffen en verklein tegelijkertijd aanzienlijk het
volume van je witte vuilniszak. Onder begeleiding van de
vzw Worms maak je kennis met twee onfeilbare technieken:
- tuincomposteren (in een vat, op een hoop...): techniek
die de voorkeur krijgt in wijkcompostplaatsen of als
je een tuin hebt;
Dinsdag 14/05 om 18.30 u.
- w
 ormcomposteren : het ideale systeem voor wie in
de stad woont. Overal kun je een wormcompostbak
installeren: op je balkon of zelfs in je appartement!
Donderdag 21/11 om 18.30 u.

Koop je een compostrecipiënt?
Vraag dan een gemeentelijke premie aan:
50% van de aankoopprijs
(met een maximumbedrag van 50 euro).

Om samen met je familie te genieten van het plezier
van tuinieren is er de “lapjesmoestuin”. Die techniek is ideaal voor in de stad want je hebt slechts
een kleine oppervlakte nodig (in de tuin, op een
binnenplaats of op een terras). De workshop bestaat
uit twee sessies waarin je kennismaakt met gemakkelijke en productieve moestuinvariëteiten.

 Mijn kippen in de stad

Woensdag 20 en 27 maart en 3 april van 18 u. tot 21 u.

Kippen houden in de stad, het kan! Ze leveren je verse
eieren en verorberen jouw etensresten (schillen van
groenten en fruit, enzovoort). De workshop bestaat uit
drie sessies waarin je alle informatie krijgt om zelf kippen te houden of mee te werken aan een collectief kippenhok: do’s-and-don’ts voor de voeding, verzorging
van de kippen, installatie van een kippenhok, enzovoort.

Inschrijven is verplicht:

https://neemdeel.leefmilieu.brussels

