
 

Vereniging:  

Tuinhier afdeling Itegem 
Slagzin: wat je zelf tuint is top. 

 

                                              
 

Tuinhier heeft als doel de tuinliefhebber via lessen te helpen bij het aanleggen en bewerken van de  

moes-, fruit- en siertuin. Kweek je graag uw eigen groenten en fruit op een ecologische manier? 

Tuin(h)ier dan met ons! 

Je kan ook lid worden van Tuinhier Itegem (€ 23 per jaar) Met een lidkaart ontvang je 11 keer per jaar 
het maandblad van Tuinhier met nuttige tips voor de tuin. Ook kortingen in bepaalde winkels, beurzen, 
webshop, groepsaankopen van zaden en tuingerief, behoren bij de voordelen van een lidkaart. Wil je 
lid worden stuur dan een e-mail naar  itegem.tuinhier@gmail.com. 
 

  Welkom op onze activiteiten. De lessen zijn voor iedereen gratis! 

Datum Onderwerp Uur Plaats 

Ma. 5 dec ‘22 De koude bak (theorie) 19u30 Basisschool - Dulft 17 - Itegem 

Ma. 16 jan ‘23 Hoe leg ik een moestuin aan? (theorie) 19u30 Basisschool - Dulft 17 - Itegem 

Ma. 13 feb ‘23 Snoeien van struiken en heesters (theorie) 19u30 Basisschool - Dulft 17 - Itegem 

Za. 4 maart ‘23 Vermeerderingstechnieken. Enten van tomaten (theorie + praktijk)  10u Serre Kosh Gildelaan (tsn nr. 21 - bib) Herentals 

Di.  7 maart ‘23 Snoeien van fruitbomen - algemeen (theorie) 19u30 Basisschool - Dulft 17 - Itegem 

Za. 11 maart ‘23 Snoeien van fruitbomen (praktijk)   * Vooraf inschrijven verplicht! 10u Tuin E. Vets Bevelstesteenweg 85, 2222  Itegem 

Zo. 30 april ‘23 Planten + verzorging tijdens en na het planten  

+  Plantenruilbeurs 

10  tot 

12u 

Tuin E. Vets Bevelstesteenweg 85, 2222  Itegem 

Ma. 22 mei ’23 Teelt van aardbeien (theorie) 19u30 Basisschool - Dulft 17 - Itegem 

Za. 24 juni ‘23 Zomersnoei appel- en perenbomen + steenfruit (theorie + praktijk) 14u Tuin E. Vets Bevelstesteenweg 85, 2222  Itegem 

          

                   * Enkel vooraf inschrijven voor les van 11 maart via itegem.tuinhier@gmail.com        (Voor overige lessen is inschrijven niet nodig!)       

Heb je nog vragen of wil je meer info over een bepaalde les? Aarzel dan niet en contacteer ons via:   

                                                                               itegem.tuinhier@gmail.com               

Myriam en Bert 

Bestuur Tuinhier Itegem 
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