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Achtertuin Farming 

Cursus: 3 dagdelen  Cursus datum: 2019 

Groep 1 

Datum tijd

1e les zaterdag 6 april 2019 12:30 -15:30 /16.00

2e les zaterdag 4 mei 2019 12:30 -15:30 /16.00

3e les zaterdag 1 juni 2019 12:30 -15:30 /16.00  
 

Groep 2 

Datum tijd

1e les zaterdag 13 april 2019 12:30 -15:30 /16.00

2e les zaterdag 11 mei 2019 12:30 -15:30 /16.00

3e les zaterdag 8 juni 2019 12:30 -15:30 /16.00  
 

 

De Kosten bedragen: 

€22.50, per les X3 lessen = €67.50.- excl. Materiaalkosten, €7.50 bestaat uit cursus 
boekje en oefenmateriaal. Materiaalkosten  Totaalbedrag €75.- 
Locatie: Stadstuin Helmond, Katoenstraat 12 5705KA Helmond 
 
Lesprogramma: 

1e cursusdag: Leren zaaien 
2e cursusdag: Welke groenten en waar zet je ze neer 
3e cursusdag: Omgaan met ziekte en plagen en natuurlijke bestrijding 
Het bedrag moet vooraf de start van de cursus voldaan worden. 

U kunt zich aanmelden bij Jack Kloft / Nicole van de Rijt 
telefoonnummer: 06-17436458 en vul het aanmeldformulier in. 
Minimale deelname is 7 personen en maximaal 10 personen 
 
Het kan zijn dat bij te weinig aanmeldingen de groepen bij elkaar 
gevoegd worden of de cursus doorgaan te laten gaan.  

 

 
****Prijzen en datums onder voorbehoud van drukfouten en schrijffouten 
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Achtertuin Farming 

Beginnend moestuinieren 

Keuze: Groep 1      groep2   

aankruisen wat van u van toepassing is. 

inschrijfformulier 

Voornaam: ______________________________________ 

Voorletters: ______________________________________ 

Voorvoegsel: ______________________________________ 

Naam:  ______________________________________ 

Adres:  ______________________________________ 

Postcode:  ______________________________________ 

Woonplaats: ______________________________________ 

Geboortedatum ______________________________________ 

Telefoonnr. ______________________________________ 

Mobiel  ______________________________________ 

Email:  ______________________________________ 

 

Ik heb de juiste informatie ingevuld en ga akkoord met de 

algemene voorwaarden. 

Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden gebruikt voor mailing, nieuwsbrieven en 
verwerking.  
In onze privacyverklaring vertellen we je precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens 
verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren.  Ik ben / houd me zelf op de 

hoogte van de huisregels en voorwaarde. 
Hiermee verklaar ik dat de bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op de hoogte ben van de 

privacyverklaring.  
 

 

*Datum:_ _’_ _’_ _ _ _ Plaats:_______________ Handtekening_________________ 


