
snoeidemonstratie 

Zaterdag 17 maart van 14u tot 17u 

Krab je telkens in je haar als je bij het begin van 

de lente voor je fruitbomen staat, je snoeimes in aanslag en niet 

weet hoe je het goed kan doen. Dan is deze namiddag iets voor 

jou! 

Björn Lemeire brengt je op zijn onnavolgbare manier de 

kneepjes van het goede snoeiwerk bij. Na 1 uur theorie en 

daarna 2 uur praktijk kan je thuis naar hartelust (en zonder 

vrees) je boomgaard te lijf gaan. 

Kostprijs: 2 euro (ter plaatse te betalen). We zoeken ook nog 

personen die naar Oudenburg willen rijden. We verzamelen om 

13u25 aan de kerk. Breng je snoeimes mee. 

Geef het inschrijvingsstrookje ten laatste tegen 10 maart af 

bij Guido Klimoplaan 20,Filip Molenhoekstraat 13, Hugo Boterbloemstraat 

10, Jean-Michel Zandvoordedorpstraat 35 

Naam:………………………………………………………………………. schrijft in met 

………. perso(o)n(en) voor de snoeidemo van 17 maart en betaalt 

ter plaatse …… euro. 

 Ik wil rijden en kan  ……personen meenemen     

snoeidemonstratie 

Zaterdag 17 maart van 14u tot 17u 

Krab je telkens in je haar als je bij het begin van 

de lente voor je fruitbomen staat, je snoeimes in aanslag en niet 

weet hoe je het goed kan doen. Dan is deze namiddag iets voor 

jou! 

Björn Lemeire brengt je op zijn onnavolgbare manier de 

kneepjes van het goede snoeiwerk bij. Na 1 uur theorie en 

daarna 2 uur praktijk kan je thuis naar hartelust (en zonder 

vrees) je boomgaard te lijf gaan. 

Kostprijs: 2 euro (ter plaatse te betalen). We zoeken ook nog 

personen die naar Oudenburg willen rijden. We verzamelen om 

13u25 aan de kerk. Breng je snoeimes mee. 

Geef het inschrijvingsstrookje ten laatste tegen 10 maart af 

bij Guido Klimoplaan 20,Filip Molenhoekstraat 13,Hugo Boterbloemstraat 

10, Jean-Michel Zandvoordedorpstraat 35 

Naam:………………………………………………………………………. schrijft in met 

………. perso(o)n(en) voor de snoeidemo van 17 maart en betaalt 

ter plaatse …… euro. 

 Ik wil rijden en kan  ……personen meenemen    


