
 

                                                             WINTERCURSUS 2014 

                                        Moderne tuinaanleg 
 

Opnieuw kunnen we u uitnodigen tot de jaarlijkse voordrachtenreeks of cursus tuinaanleg. Onze 

wintercursus 2014 benadert een aantal technische onderwerpen en tuintrends die momenteel in de 

volle belangstelling staan. Jonge en inspirerende ervaringsdeskundigen geven uitgebreid toelichting. 

 

 doelgroep  leden Sint-Fiacre en AVBS, heel speciaal de tuinaannemers,   

   tuinarchitecten en studenten. Ook niet leden of aspirant leden zijn welkom.  

 locatie en uur Restaurant Lindenhof , Vichtesteenweg 280  te Deerlijk  

        telkens om 20.00 uur.  Aan afrit 4 – E 17, richting Vichte 

    (Het vergaderlokaal is bereikbaar via het Eetkaffe De linde)      

 data en thema wijzigingen mogelijk 

  

       Donderdag 09.01.2014 

   Spirituele tuin- en landschapsarchitectuur 

   -De zoektocht naar architectuur, kunst, sfeer en beleving in tuin en landschap 

   -Voorstelling van hedendaagse private en openbare groenarchitectuur  

    Gastspreker: -Andy Malengier, tuin- en landschapsarchitect, Wervik 

                                                               -www.andymalengier.be                

   Donderdag 16.01.2014 

                           Van natuurlijke bijentuinen tot verticale tuinen      
              -verticale tuinen: groene gevels, opbouwsystemen, aanleg en beheer   

                                     -natuurlijke bijentuinen: criteria, beplantingsschema’s en toepassingen 

                                     -erkende insecticiden en fungiciden in de tuinaanleg en -beheer 

                                      Gastsprekers:  -Liesbet Van Remoortere, ingenieur  

 PCS-Waarschuwingssysteem 

     -Pieter Goossens, ingenieur PCS-afdeling Groen 

     -www.pcsierteelt.be 

   Donderdag 23.01.2014 

   Nieuwe trends in het bomensortiment: variëteiten en vormen 
              -het hedendaagse en toekomstige bomensortiment 

                          -nieuwe vormentaal in de groenarchitectuur  

   Gastsprekers:   -Marco Mouwen, ingenieur,  Boomkwekerij Ebben,  Cuijk (Nl)  

                                                   -Marie-Ange Eneman, landschapsarchitect, Ebben, Cuijk (Nl)

        -www.ebben.nl 

 Kostprijs  deelname in de onkosten bedraagt voor de 3 lesvoordrachten/persoon in totaal

                   - 20,00 € voor leden Sint-Fiacre, AVBS & personeel of student  

                    - 45,00 € voor niet leden  

 Inschrijving  voor  06.01.2014 enkel bij secretariaat K.H.Sint-Fiacre: 

                   - fax en telefoon: 056/77.89.44 

       - E-mail: dirk.vandromme @zwevegem.be 

    De betaling gebeurt op 09.01.2014 ter plaatse. Aantal deelnemers is beperkt! 

   Vormingsattest - onkostennota wordt afgeleverd. 

                                                        
 networking  Voor, tijdens en na de vergaderingen is er contact mogelijk met collega’s.

   Een drankje van Sint-Fiacre staat telkens klaar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inschrijvingsformulier  

 ondergetekende ,.............................................................................................................................. 

 adres: ............................................................ ……te..................................................................... 

 schrijft in voor de wintercursus Sint-Fiacre 2014 met .......personen à  20,00 € /persoon(ledentarief). 

 handtekening        datum: 

 
KONINKLIJKE  HOFBOUWMIJ. SINT - FIACRE       KAPPAERTSTRAAT  E/1  8550  ZWEVEGEM  –  056/778944 

http://www.google.be/imgres?start=280&sa=X&hl=nl&rlz=1T4GGHP_nlBE547BE547&biw=1353&bih=729&tbm=isch&tbnid=tWZLtZ0zfqocSM:&imgrefurl=http://www.cobra-adviseurs.nl/geoadviseurs/cobra360/cobra-360-projecten&docid=XNTRuF3BykAb7M&imgurl=http://www.cobra-adviseurs.nl/assets/imgresize/thumb126x126/logo-jubileum.png&w=126&h=126&ei=FsKZUryvNsTJhAeBlYDoDQ&zoom=1&iact=rc&page=13&tbnh=100&tbnw=100&ndsp=25&ved=1t:429,r:93,s:200&tx=43&ty=33

