Beste Tuinhier vrienden,

OPLEIDING/DEMO DAG BOKASHI voor HUIS & TUIN

ZATERDAG 18 APRIL 2020
Parochiezaal,
Battelse Bergen, 28 2800 Mechelen
Inschrijven voor 01 april 2019

ZATERDAG 17 OKTOBER 2020
Volkstuinpark Brukel Tuinhier Geel
pad naast boerderij met kapelletje,
Route voor GPS: Stelenseweg 112 2440 Geel
Inschrijven voor: 1 oktober 2019

PROGRAMMA
9.00u
9.30u

Ontvangst in het lokaal van de volkstuin
Theoretische uiteenzetting door firma Agriton
 Wat is fermenteren
 Composteren versus Bokashi
 Starters voor Bokashi
11.00u Demonstratie Bokashi praktisch in de tuin
 Opzet Bokashi emmer
 Opzet Bokashi hoop
 Bewerken en verwerken in bodem
12.00u Na praten met een opwarmertje.

Een samenwerking met Tuinhier provincie Antwerpen & Agriton
EM Agriton bvba België Nieuwkerkestraat 19 8957 Mesen

We starten het Tuinhierjaar 2020 met goede voornemens.
Eén daarvan is het contact tussen de verschillende afdelingen uit onze
provincie te verbeteren.
Buiten de jaarlijkse algemene vergadering zien beheerders van de regionale
afdelingen elkaar praktische niet.
Toch ervaren we de nood aan uitwisseling van ervaringen.
Vele zoeken zich suf naar goede onderwerpen voor voordrachten of lesgevers.
Daarnaast is er ook te weinig feedback – evaluatie over vormingen.
Daar willen wij als raad van bestuur Antwerpen iets aan doen.
We gaan trachten buiten de algemene vergadering nog 2 extra samenkomsten
te organiseren.
Een eerste opzet zijn 2 demodagen over het fermenteren van compost of het
principe van Bokashi.
We hebben de firma Agriton bereid gevonden om ons een uitzetting te geven.
De demodagen hebben plaats op 2 verschillende momenten in 2020, bij twee
Tuinhier-afdelingen , zodat iedereen de kans heeft om deel te nemen.
Deelname is gratis, maar op het overzichtelijk te houden, beperken we deelname
tot 2 à 3 leden per afdeling.
De kennismaking met Bokashi is opneembaar in jullie vormingsprogramma onder
het vak gedeelte composteren.
Uiteraard is er ook ruime om gedachten en ideeën uit te wisselen met de andere
Tuinhier-afdelingen.
Wanneer het nieuwe schooljaar begint, denken afdelingen ook aan een nieuw
jaarprogramma. We dachten dat het goed was om samen met andere afdelingen
ideeën voor vormingen uit te wisselen.
Maak dus gebruik van dit brainstorm moment!
Wanneer: zaterdag 05 september van 10-12u
Waar: Polyvalente Zaal, Stijn Streuvelstraat 9, 2260 Voortkapel Westerlo
We hopen dat onze initiatieven goed onthaald worden
en verwachten jullie dan ook talrijk.
Voor al deze evenementen kan je inschrijven:
bij clem.vdc@skynet.be

