
Moestuinieren,  

mee met de natuur in 2022! 
  

Vzw den OFF nodigt je graag uit om er samen in 2022 ook 

een boeiend moestuinjaar van te maken. 

NIEUW !!! 

Vorig jaar hebben we een perceel  

plantklaar gemaakt en kleinfruit 

(framboos, jostabes, frambraam,…) 

aangeplant. 

Hopelijk plukken we hier dit jaar al vruchten van. 

                          

          is een groeiplek :     
 

- waar je je hoofd even op “OFF “ kan zetten.  

- waar we zelfgekweekte groenten, kruiden, bessen en  

eetbare bloemen observeren, ruiken, proeven, …  

- waar we samen ecologisch moestuinieren volgens de 

principes van permacultuur = 

 

       respect voor de aarde 

       respect voor de mensen 

       oogsten delen 



         staat open voor iedereen:   

- die graag al doende ecologisch leert te moestuinieren  

om dit ook thuis toe te passen. 

- die graag buiten is. 

- die graag met zijn handen in de aarde zit. 

- die graag samen “werkt” aan …. 

- die wil genieten van de circulaire beweging  

van zaadje tot vrucht = het Leven 

die samen met zijn/haar kind wil genieten van  

een leuke moestuinervaring. 

 

Het aanbod van groenten, bloemen en kruiden is heel ruim:  

aardappel, erwt, boon, radijs, courgette, 

selder, kool, ui, daikon, aardpeer, tomaat, 

pompoen, klimspinazie, wortel, venkel…  

viooltje, goudsbloem, wilde venkel, cosmos…  

tijm, salie, lavas, pimpernel, basilicum, …  

Ook jouw wensen kunnen opgenomen worden in het aanbod. 

 

 

 

 



Dit alles telen we mee met de natuur,  

zonder gebruik van chemische middelen.  

Spannend en oh zo boeiend!  

Heb je er zin in? Je kan kiezen uit:  

° een volledig moestuinjaartraject bestaande uit 22 beurten 

van maart tot november om te zaaien, te planten, te wieden, 

te oogsten, zaden te telen,… 

° een 10 beurtenkaart waarbij je jouw deelname inzet op eigen 

gekozen momenten. 

 

Kom je graag eerst even gratis proeven om nadien te beslissen?           

Je bent welkom! 

 

Praktisch: 

zaterdagvoormiddagen van 10u tot 12u. 

maart: 26/03 

april: 09/04 - 16/04 – 23/04  

mei: 07/05 – 14/05  - 21/05 

juni: 04/06 – 18/06 – 25/06 

juli: 09/07 -16/07 – 23/07  

augustus: 20/08 – 27/08  

september-november: is kiemende 



De weersomstandigheden en moestuinieren gaan hand in hand. 

De vooropgestelde momenten kunnen hierdoor wijzigen. 

 

 

Kostprijs:  

- moestuinjaartraject: € 400  

- 10-beurtenkaart: € 220 

Contant betalen of storten op rekeningnummer:  

                                             BE13 7350 5826 3339 

 

   

        adres  1850 Grimbergen  

(Verbrande Brug) 
 

  Indien je nog vragen hebt, aarzel niet om mij te contacteren. 

Deze info mag je zeker delen met mensen  

die hierin ook interesse hebben. 

 

 

groe(n)ten uit  

den OFF, 

Steven 

0485 39 06 66 

denoff@plant-aardig.com 

mailto:steven@plant-aardig.com

