
« Hier wint de natuur terrein »

WORKSHOPS EN OPLEIDINGEN

te Sint-Gillis, voor de inwoners, 
door de saintgilliculteurs

ONLINE INSCHRIJVING: 
www.stgilles.brussels

(Diensten > Dagelijks / CSG)

Cel Stedelijk Groen
Project "saintgilliculteurs"

T 02 538 04 27
cvu.1060@stgilles.brussels

Fontainasstraat 43, 1060 Sint-Gillis

Zelf groenten in bakken telen
Een zeer productieve mini-moestuin, een echt plezier.
Tijdens een informele bijeenkomst delen de Saintgilliculteurs met jou 
hun ervaringen.

Een microtuintje aan een boomvoet aanleggen
Een mooi initiatief, om de natuur terug naar de stad te halen en die 
kleine ruimtes onderaan boomvoeten lenen zich daar perfect toe! 
Je krijgt er tips zodat je microtuintje er nog beter gaat uit zien ... 

Klimplanten snoeien en onderhouden
Je gevel verfraaien met een klimplant is een hele kunst, die binnen 
eenieders bereik ligt.
Wil je een klimplant die mooi in bloei staat, zonder dat hij je gevel gaat 
overwoekeren, dat leren wij je hoe je die het best snoeit.



AGENDA

Van 10u tot 12u
Afwisselend in
de moestuin Germeau 
(Germeau-park – Fontainasstraat 9) 
en de moestuin Coenen 
(Huizenblok Coenen – Louis 
Coenenstraat 13)

Zaterdag 16/03/2019  
De moestuin warmt op (Inzaaien 
binnen/volle grond en 
schoonmaken/uitdunnen). 
Afspraak in moestuin Germeau

Zaterdag 06/04/2019  
Opvolging van de moestuin 
(Uitplanten binnenzaaigoed; 
snelgroeiende voorjaarsgroenten 
bladeren en wortels afwisselen).
Afspraak in moestuin Coenen

Zaterdag 04/05/2019  
De oogsten breiden zich uit. 
(Oogsten, uitdunnen, opnieuw zaaien 
en planten). 
Afspraak in moestuin Germeau

Zaterdag 01/06/2019 
De zomer komt eraan en het water 
wordt schaarser (Oogsten en passief 
sproeien). 
Afspraak in moestuin Coenen

Zaterdag 07/09/2019  
Productie in de winter, dat vraagt 
voorbereiding (zaaien en uitplanten 
van aangepaste groenten). 
Afspraak in moestuin Germeau

Zaterdag 05/10/2019  
De winter staat voor de deur. 
(Schoonmaken van perken, laatste 
zaaiing, bodembedekking). 
Afspraak in moestuin Coenen

Van 10u tot 12u
Aan een van onze model-boomvoeten of 
aan je microtuintje; de locaties delen 
we later nog mee.

Zaterdag 27/04/2019  
Het is lente, tijd om te planten en voor onderhoud – 
Perkjes uitdunnen, uitgebloeide lentebloesems 
snoeien, aanplanten en tips.

Zaterdag 14/09/2019  
De zomer zit er bijna op, tijd om wat schoon te 
maken - Schoonmaak en beheer van wilde planten.

Zaterdag 07/12/2019  
De herfst zit er bijna op, tijd om te snoeien zodat 
alles volgende lente mooi in bloei staat - 
Winterschoonmaak en herfstsnoei,  knollen planten.

Van 10u tot 12u
Over klimplanten; de locaties delen we 
later nog mee.

Zaterdag 30/03/2019  
Snoeien en onderhoud – Trompetbloem, 
kamperfoelie, zomerclematis, blauwe regen, Kiwi, 
sterjasmijn, winterjasmijn, ...

Zaterdag 25/05/2019  
Onderhoud en snoeien –  Schijnaugurk, 
lenteclematis, sterjasmijn, klimop

Zaterdag 28/09/2019  
Snoeien en onderhoud – Witte jasmijn, 
blauwe regen, …
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Een microtuintje aan een 
boomvoet aanleggen

Klimplanten snoeien 
en onderhouden

* De taal van de workshops en 
opleidingen zijn in het Frans.

*


