
Enquête 
In overleg met het bestuur van uw Volkstuinvereniging legt Stichting 
Biotuin Lokaal alle leden het onderstaande enquêteformulier voor. 
We verzoeken u vriendelijk de volgende vragen te beantwoorden 

Ervaring 
Hoe lang (hoeveel jaar) tuiniert u al? …   jaar 

Opleiding 
Heeft u een (school)opleiding voor 
land- of tuinbouw, hovenier of dergelijke?  Ja  /  nee 

Werkwijze 
Gebruikt u kunstmest Ja  /  nee 
Gebruikt u chemische middelen?  Ja  /  nee 

Soort tuin 
Is uw volkstuin een moestuin?  Ja  /  nee 
Is uw volkstuin een siertuin?  Ja  /  nee 
Is uw volkstuin een moestuin én een siertuin?  Ja  /  nee 

Overdracht van uw ervaring in tuinieren 
Bent u bereid, onder voorbehoud, uw kennis en ervaring  
over te dragen aan beginnende tuiniers in een (buurt)project  
elders in de gemeente Emmen, dat wil zeggen  
buiten de tuinen van de Volkstuinvereniging? Ja  /  nee 
Zou u dit pro deo (onbetaald) willen doen?  Ja  /  nee 

Hoeveel tijd zou u daaraan willen besteden? 

 …  uren per dag …  dagen per week  …  maanden per jaar 

Naam: (Voornaam:) 

Telefoon: E-mail: 

Datum: 

Opmerking: 

 

Gelieve het ingevulde formulier binnen 14 dagen na ontvangst 
in te leveren bij het bestuur van uw Volkstuinvereniging. 

Lezingen 
in bibliotheek Emmen 
“Gezond: van grond tot mond” 

Biologisch-dynamische landbouw  
Wouter Kamphuis  woensdag 23/9 
Bodemleven 
Marc Siepman   woensdag 28/10 
Bijen  
Elmar Mook  woensdag 25/11 
Gezonde maaltijd  
Chef-kok Léon Stam  woensdag 23/12 

Aanmelden via bibliotheek Emmen 
• www.bibliotheekemmen.nl 
• telefonisch 0591-681444 
• mondeling aan de balie 

Dagcursus gezond moestuinieren 
Kweek & eet je eigen groente  Het is niet moeilijk: je eigen groenten 
kweken en heerlijke, gezonde maaltjes uit eigen tuin toveren. Maar 
enige basiskennis is daarvoor wel belangrijk. Je leert wat er bij komt 
kijken om zelf groenten te kweken, zonder kunstmest en chemische 
middelen; hoe je goede compost maakt en nog veel meer. Als we de 
cursusdag besluiten heb je een goede basis om komend seizoen aan de 
slag te gaan. ’s Middags is er ook ruimte voor persoonlijke tuinvragen.  
Voor wie  De cursus richt zich op beginnende moestuiniers, maar het 
blijkt telkens weer dat ook mensen met ervaring veel kunnen opsteken.  

Kosten  30 euro (dit is een speciaal tarief); inclusief 2 koffie/thee 
Wanneer  Zaterdag 7 november 2015, van 9.30 tot ca 16.30 uur 
Locatie  Bibliotheek Emmen, Noorderplein 101 
Docente  Janneke Tops 
Meer informatie  www.gezondemoestuin.nl 
Aanmelden  gezondemoestuin@gmail.com 
Organisatie  Stichting Biotuin Lokaal 

 Stichting Biotuin Lokaal  
 Inlichtingen 06-46546113  

 www.biotuinemmen.nl   
 www.facebook.com/biotuinemmen 
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