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Vo o r j a a r s p r o g r a m m a
Cursus BD Moestuinieren
start 8 februari onder leiding
van ervaren praktijk docenten

Introductiecursus Natuurvoeding
start 14 maart
Natuurvoeding in een Notendop

Cursus Huis Tuin en
Keukenkruiden
start 5 maart
Leer 30 inheemse kruiden kennen

Het complete
biodynamisch
tuinieren
Monty Waldin,

Gineke de Graaf werkt op De Beersche Hoeve,

Permacultuur Driedaagse
start 21 maart onder leiding van
Alma Huisken

Cursussen BD Imkeren
start 4 april onder leiding van
Jos Willemse de Odin- imker

BD-zaadteelt en veredelingsbedrijf. Ook maakt
ze BD-preparaten, die bij haar gekocht kunnen
worden. bebeerschehoeve.nl
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Meer informatie?
www.kraaybeekerhof.nl/academie

