KINDEREN LEREN TUINIEREN
INSCHRIJVING seizoen 2019
Tuinieren
Gezellig één keer per week buiten op de
tuin met andere kinderen bezig zijn,
ervaren hoe de natuur werkt, op een eigen
stuk grond zelf onbespoten groenten en
bloemen zaaien, planten, kweken, en
natuurlijk: oogsten. Die oogst neem je mee
naar huis of verwerk je op de tuin.

Waar en wanneer

Meedoen

Er zijn 4 kindertuinen in verschillende delen
van Delft. Ze gaan na schooltijd open voor
de kinderen. Kijk op de ommezijde van dit
invulformulier of op onze website, welke
tuin en openingstijd het beste voor je uitkomt. Het seizoen is van april tot oktober
(afhankelijk van het weer). Naast het tuinieren worden ook activiteiten als koken en
bloemschikken aangeboden.

Dat kan als je op de basisschool in groep 4
t/m 8 zit. De kosten zijn € 55 voor het
tuinseizoen. Vul het formulier hieronder in
(of zie onze website voor inschrijfregelingen en het -formulier) en stuur het voor
30 maart 2019 op naar:
Stichting Kindertuinen Delft
Zambiastraat 31, 2622 DG Delft

www.kindertuinendelft.nl

Vul onderstaande formulier duidelijk en met blokletters volledig in en stuur deze vóór 30maart 2019 naar:
Stichting Kindertuinen Delft, Zambiastraat 31, 2622 DG Delft
Achternaam: ……………………………………………………………………………………..

Jongen / meisje (omcirkelen)

Voorvoegsels: ……………………………………………………………………………………..

Geboortedatum (dd-mm-jjjj): …………………………………………………………..

Voornaam: …………………………………………………………………………………………..
Straat + nr.: ……………………………………………………………………………………..
Postcode + Plaats: …………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………………………..

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………….
School: …………………………………………………………………………………………………..
Evt. bijzonderheden kind: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..

Waar wil je tuinieren: omcirkel je tuin en dag (dagen en tijden onder voorbehoud):
Boterbloem, Tanthof Abtswoude
Goudsbloem, van Rossempad/Hoornse Hof
Sleutelbloem, Korftlaan/Delftse Hout
Zonnebloem, Tanthofdreef

ma / di
ma / di / do
ma /di/ do
do

15.45-17.15 uur
15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur
15.30-17.00 uur

wo 14.00-15.30 uur

Machtiging voor incassant-ID NL79ZZZ411460250000
Middels ondertekening machtig ik de penningmeester van Stichting Kindertuinen Delft éénmalig € 55 af te schrijven van mijn
IBAN-rekeningnummer ………………………………………………………………………………., die staat op naam van …………………………………………………
wonend te …………………………………………………………………………..
(Na afschrijving van het bedrag heeft u 8 weken tijd, om het afgeschreven bedrag alsnog terug te halen, als de afschrijving niet in overeenstemming is met uw wens.)
Datum: …………………………………………………………………………

Handtekening rekeninghouder: ……………………………………………………………

