Wens je lid te worden
van onze dynamische tuinvereniging of wens je
wat meer te weten over bloemschikken,
dan kan je contact opnemen met :
Tony PINNOY, voorzitter
tel.: 011 68 86 47

Justin CUYPERS, penningmeester
tel. : 011 68 39 52

Jos MICHAUX, secretaris
tel. : 011 68 95 60

Annie MELLAERTS, coördinator
bloemschikken tel. : 0476 92 59 52
Gustaaf SWERTS, bestuurslid en

Onze Rozentuin
Reeds 13 jaar kunnen de Truienaren genieten van de
mooie rozentuin in het Kasteeldomein ‘Speelhof’.

Voorheen “De volkstuinen”,
nu “tuinhier”

rozenveredelaar, tel.: 011 68 00 23

e-mail : info@volkstuinen.be
Website : http://www.volkstuinen.be

Jaarprogramma 2019

Lidgeld : 18,00 €/jaar
te storten op nummer

Dank zij de positieve samenwerking met de Stad,
Wiric en het regelmatige onderhoudswerk van onze
actiefste leden hebben we iets moois gecreëerd.

met vermelding van je naam, adres en e-mail

Zeker een bezoekje waard

wij bieden je:

BE59 1032 2489 0326

Een jaar lang lid samen met uw huisgenoten
Een maandelijks ledenblad waarin de besproken
thema’s worden uitgeschreven
Gratis deelnemen aan de maandelijkse
uiteenzettingen/lezingen.
Samen aankoop van potgrond en éénjarige bloemen
tegen zeer voordelige prijs
Deelname aan verschillende activiteiten
zoals workshops, uitstappen, …

Heb je groene vingers en wil je meer te weten
komen over een actieve tuinbeleving, dan kan je
bij ons meer informatie inwinnen over
bloemen, groenten, fruit en andere tuintips

Een gratis jaarkalender van ‘tuinhier’

v.u. tony pinnoy, Grashoven 5- 3800 Sint-Truiden

met steun van :

Jaarprogramma 2019 bloemschikken
Waar: Trudo Sporthal (Veemarkt Sint-Truiden)

Jaarprogramma 2019 tuinhier
elke 3de dinsdag van de maand
15 januari 2019
Open vergadering met nieuwjaarsreceptie
19 februari 2019
Bestuiving in open teelten.
19 maart 2019
Alles over dahlia’s
16 april 2019
Blikvangers en mooie hoekjes

Wanneer: elke 2de dinsdag van de maand
08 januari: koudste maand
12 februari: liefde
12 maart: begin lente
09 april: grillen
07 mei: bloesem
11 juni: groei en bloei

juli verlof
augustus verlof

10 september:
fruit, herfst
08 oktober:
verwelking
12 november:
duisternis
10 december:
feest, lichtjes

21 mei 2019
Tomaten, paprika’s en pepers
18 juni 2019
Open vergadering en praktijkles
in de rozentuin op ’t Speelhof
17 september 2019
Gezonde rozen en hun verzorging
15 oktober 2019
Composteren
19 november 2019
Natuurlijke bestrijding met nuttige insecten,
aaltjes en feromoonvallen
17 december 2019
Bloemschikdemonstratie
__________________________________________
Waar : Cultureel Centrum te Sint-Truiden om 20u00

Aanvang : 19:30 uur
Prijs: 80 euro
voor 10 lessen
(als lid van Tuinhier SintTruiden)

Info: 0476 92 59 52
annie.mellaerts@yahoo.com

