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De populaire moestuinman, Wim Lybaert,
wil heel Vlaanderen aan het spitten en
zaaien krijgen. Wim zaait sneller dan zijn
schaduw en toont het ultieme genot van zelf
gekweekte groentjes. Van keukenkruiden
op het balkon tot een jaar rond eten van
eigen oogst. Met onverdelgbaar enthousiasme
maakt Wim iedereen warm voor de edele
kunst van het planten en oogsten.
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Wim Lybaert maakt al ruim 20 jaar tvprogramma’s, waaronder De Moestuin
volgens Wim, Het goeie leven en De Columbus. Moestuinieren is
zijn passie, de keuken zijn drijfveer. Dromend van een vruchtbare lente en
zomer geeft Wim met plezier tips voor de startende én ervaren tuinier. In zijn
boek Mijn moestuin bundelt hij zijn kennis, passie en ervaring. Dat
spreekt zowel de groenteleek als de doorgewinterde moestuinier aan.
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• Welkom met een kopje koffie
• 14.20 uur: De heer Wim Lybaert aan het woord
• Toegang: gratis voor de leden van de Gezinsbond op
vertoon van hun lidkaart
• Na de voordracht kan de jaarbeurs gratis bezocht worden
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