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Basiscursus Permacultuur in de Rozahof
Herfst 2021 tot Herfst 2022
We leven in een tijd waarin veel mensen op zoek zijn
naar verbinding met elkaar en met de natuur.
Een tijd ook waarin veel mensen zich bewust
worden van het belang van wat we eten en drinken
en het effect daarvan op onze gezondheid.
De Rozahof is een samentuin, een leer- en ontmoetingsplaats waar
mensen inspiratie kunnen opdoen én meteen toepassen in de praktijk,
met respect voor de aarde en alles wat daarop leeft. Roza komt van Roos,
het symbool van de liefde, waar het samenwerken in de Rozahof ons aan
helpt herinneren.
Inspiratiebron voor deze hernieuwde vorm van samenleven is o.a. de visie
van de Permacultuur. Dit betekent voor de moestuin het toepassen van
drie basisprincipes: rust voor de bodem (ofwel niet spitten), grond
beschermen door te mulchen (afdekken) en diversiteit (en dus geen
wisselteelt met “soort” veldjes, maar “alles door elkaar”).
Om meer bekendheid te geven aan de basisprincipes van de
Permacultuur, organiseert de Rozahof een jaarcursus.

Basiscursus Permacultuur in een notendop:
•

4 lesdagen en een oogstfeest (zaterdag)
Ieder seizoen komen we een dag bij elkaar in de Samentuin van de
Rozahof en gaan daar zowel theoretisch als praktisch aan de slag met
de kwaliteiten van het betreffende seizoen. We starten in de herfst
van 2021 en eindigen in de herfst van 2022 met een oogstfeest.
Data zijn 09-10-2021, 15-01-2022, 09-04-2022 en 09-07-2022.
Datum oogstfeest nog te plannen in overleg. Lestijden zijn van 10.00 16.00 uur. Lunch is door middel van gezamenlijke "Potluck" (neem zelf
iets mee met voornamelijk natuurlijke ingrediënten)

•

Praktijk-ochtenden tussen de lesdagen in overleg.
Tussen de lesdagen door werken we samen in de Rozahof aan de
specifieke werkzaamheden van elk seizoen.

•

Begeleiding tussen de lesdagen
In de tijd tussen de lesdagen ontvang je een nieuwsbrief. Hierin
besteden we onder andere aandacht aan tips voor het verduurzamen
van je eigen tuin en leefomgeving.

•

Afronding
We sluiten de jaarcyclus af met een oogstfeest (herfst 2022, datum in
overleg).

De cursus kost € 150,- per persoon, inclusief 4 lesdagen, praktijkdagen,
lesmateriaal en oogstfeest. Cursisten die zich inzetten als vrijwilliger van
de Rozahof ontvangen € 75,- per persoon retour, ongeacht moment van
aanmelding aan het begin of einde van de cursus.
Wil je eerst komen kijken en kennismaken? We zijn er op
woensdag- en zaterdagochtend. Laat je even weten als je
komt? derozahof@gmail.com
Meld je aub aan vóór zaterdag 25 september 2021.

Meld je aan
voor de cursus

De Basiscursus Permacultuur wordt verzorgd door Bertie van den
Boogaard. Zij komt uit Eindhoven.
Bertie:
"Graag wil ik in deze cursus mijn passie, kennis en ervaring met jullie delen
over een duurzame manier van omgaan met elkaar en de Aarde waarop
we leven. Kennis en ervaring heb ik opgebouwd door het volgen van
diverse opleidingen en het geven van verschillende cursussen, workshops
en rondleidingen o.a. bij :
Velt Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren
Ik ben daar lesgever voor de ecologische moestuin, siertuin, samentuinen
en voeding.
IVN – Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheids educatie
Ik ben opgeleid als Schoolgids, Natuurgids en Natuurbegeleidster
Permacultuur
In 2012 heb ik het Permacultuur Design Certifaat behaald. Daarnaast heb
ik les gegeven aan een Permacultuur opleiding
Samen met jullie wil ik er een mooi en inspirerend jaar van maken !!!"

Vind je het leuk om op een andere manier actief te zijn in de Rozahof, dan
nodigen we je van harte uit om als vrijwilliger aan de slag te gaan zodat
we samen verder kunnen bouwen aan deze mooie plek.
Mogelijke werkzaamheden zijn:
- aanleg en onderhoud voedselbos;
- natuureducatie;
- inrichten en onderhoud bloementuin;
- klus- en bouwwerkzaamheden aan de activiteitenschuur.
Wil je eerst even komen kijken en kennismaken?
We zijn er op woensdag- of zaterdagochtend.
Laat je even weten als je komt kijken?

https://derozahof.nl
derozahof@gmail.com

Maak een rondvlucht
over de Rozahof

