Cursus
(2017)
Voorkweken.
Wat is er leuker dan je eigen planten
thuis op de
vensterbank
te zien op
groeien en

Je hebt vast ook weleens van die lange
slierterige planten gehad die na verloop van
tijd omvallen onder hun gewicht. Hoe krijgt
een kweker altijd van die strakke plantjes.

ze later in
de tuin over
te zetten.

Cursus.
In de cursus voorkweken leer je planten
eerder dan het teeltseizoen op te kweken. Je

Of is het leuker om je eigen
kiemgroente te kweken.

leert:
•

Welke planten kan ik voorkweken?

•

Bij welke temperatuur moet ik de
zaden zaaien?

•

Welke zaaigrond kan ik gebruiken?

•

Welke veel voorkomende foutjes

voorzaaien. Je leert ook goede zaaigrond te

worden er gemaakt bij het

kiezen en een goede zaaikist te maken.

voorkweken?

Daarnaast leer je in welke maand je zaden
kunt voorzaaien.

Bij de cursus zit een schriftelijk
begeleiden voor een ieder. Hierin staat alles
wat er in de beide cursusdagen is besproken.
Beide zaterdagen krijg je drie uur les.
In totaal heb je dus 6 uur les gekregen om
een zaaier/voorkweker te worden.

De tweede zaterdag kijken we naar
het zaairesultaat van de vorige zaterdag. We
bespreken de fouten die er bij het zaaien
zijn/worden gemaakt.

Al je plantjes die je opgekweekt hebt
mag je mee naar huis toe nemen.

Kosten.
Duur van de cursus.
De cursus bestaat uit twee zaterdagen die
14 dagen uit elkaar liggen. Op de eerste
zaterdag leer je wat het belang is van

De cursus kost € 45,00. De clubjes
bestaan uit 8 tot maximaal 15 deelnemers. De
cursus wordt gehouden in een kas, zonder

Je kunt je opgeven via het
volgende e-mail adres:
jong13edel@gmail.com of onder der
volgende telefoonnummers:
Philip Jongeneel: 024 3734149
of: 06 31505491

verwarming.

Cursus momenten.
De cursus wordt gehouden op:

Zaterdag 4 maart en
zaterdag 18 maart 2017.
Tijd: van 13.00 tot 16.00 uur.

Opgeven.

(Alle foto’s zijn gemaakt op Akkermaal)

