
“doe-het-zelf”
permacultuurcursus!

Het jaar rond
voedsel kweken 
in samenwerking 
met de natuur.

Data
  Openingsweekend (volledige dagen)
    17 en 18 september
  Cursusdagen (9 tot 12 uur)
    8 oktober, 29 oktober,
    19  november, 10 december,
    7 januari, 28 januari, 
    18 februari, 10 maart, 31 maart, 
    21 april, 12 mei, 2 juni
  Afsluitdagen (volledige dagen)
    23 en eventueel 24 juni

Plaats
  bij deelnemers thuis of in 
  CC De Borre Bierbeek

Meer informatie
  Website: http://transitiebierbeek.wordpress.com/2011/06/30/permacultuurcursus/
  e-mail:    transitie.bierbeek.permacultuur@gmail.com

Inschrijvingsgeld
  40 euro
  Te storten op rekening 
  523-0423103-64

De groep is beperkt tot 14 personen.    
De datum van storting geldt als  
criterium voor inschrijving.

If you want to learn something,
read about it.
If you want to understand something,
write about it.
If you want to master something,
teach it.

Yogi Bhajan

Doe-het-zelf ? 
  Welja, elke deelnemer bereidt zelf 
een stukje van de cursus voor en 
brengt dat op een interactieve 
manier naar voor in de groep.
  Door deze manier van werken 
krijgen de deelnemers een dieper 
gaande kennis van de materie. 
Iedereen is actief betrokken bij het 
eigen leerproces. Bovendien blijft het 
inschrijvingsgeld hierdoor uitzonder-
lijk laag.
  Zo wordt het een zelfsturende, 
ervaringsgerichte cursus, voor en 
door mekaar.
  Geen nood: ook als je nooit ‘les’ 
hebt gegeven is dit mogelijk. We 
helpen mekaar, eventueel werken we 
met duo’s. 

  We voorzien de nodige literatuur 
om te raadplegen, via www-links, 
uitgeprinte teksten, of boeken die in 
de bibliotheek of bij mekaar te leen 
zijn. 
  We groeien naar een theoretische 
basis, en zullen ook veel al doende 
leren. Gaan kijken naar projecten, 
mekaar helpen in de tuin, er zijn 
zoveel manieren om niet enkel te 
leren via ons hoofd, maar ook via 
ons hart en onze handen. 
  De ruwe vorm ligt vast, de verdere 
invulling gebeurt door de groep. Zo 
vormen we een organisch groeiend 
geheel, op het ritme van de natuur.

Startweekend
  Om goed uit de startblokken te 
schieten beginnen we met een 
tweedaagse.
  Dag 1 zal geleid worden door 
Lucrèce Roegiers van permacultuur-
tuin Yggdrasil in Vissenaken. We 
sluiten deze dag af met een gezellig 
samenzijn.
  Dag 2 zullen we met de groep 
verder werken en de krijtlijnen 
uitzetten voor de vervolgreeks op 
zaterdagvoormiddagen.

Een initiatief van 
Transitie Bierbeek
met medewerking van 
Transitie Leuven
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Permacultuur ? 
  "Droom je van een tuin waar je kan genieten van vlinders, bloemen en vogelgezang? Wil je ook verse 
kruiden, allerlei fruit en groenten uit je tuin halen zonder dat je daar zware arbeid moet voor leveren? 
Dat kan allemaal met permacultuur, op een manier die de natuur respecteert en waardeert en waarbij  
geen gif gebruikt wordt of afval ontstaat."

Lucrèce Roegiers


