De Zomercursus volgt het originele intensieve format van twee weken, waarin je als deelnemers
ook met elkaar leeft, waardoor de permacultuur meer betekenis krijgt dan alleen als pakket
informatie. Klassikale kennisoverdracht wordt afgewisseld met discussie, met oefeningen in
groepjes, films en praktijkwerk. De cursus wordt afgesloten met een grote gezamenlijke
ontwerpoefening.
Docent
Hoofddocent is Fransje de Waard, landbouwkundig ingenieur, pionier van de
permacultuur in Nederland en auteur van het standaardwerk ‘Tuinen van
Overvloed – permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op Aarde’.

Locatie
Cursuslocatie is de Augustehoeve in het Oost-Brabantse Elsendorp, een woonboerderij waar op
innovatieve wijze in warmte en warm water wordt voorzien. Deelnemers kunnen hier in hun eigen
tent overnachten. Er is ruimte voor caravans en eventueel zijn tegen een geringe vergoeding
enkele bedden beschikbaar. Maaltijden worden ter plekke verzorgd, zoveel mogelijk van regionale,
biologische en seizoensgebonden producten. De kosten hiervoor zijn bij de cursus inbegrepen.
Data
De cursus loopt van 8 t/m 19 juli 2013 (advies: kom op 7 juli om jezelf te installeren).
Het weekend 13/14 juli is in principe vrij, maar je kunt blijven en mee op excursie in de omgeving.

Aanmelding en Betaling
Meld je aan voor de cursus met een e-mailbericht aan roel@augustehoeve.nl
Na aanbetaling van € 250,- krijg je je inschrijving bevestigd. Het resterende bedrag (€ 500,-)
dien je minimaal 4 weken voor aanvang van de cursus betaald te hebben.
Tot 8 weken voor aanvang van de cursus kun je je kosteloos afmelden. Bij afmelding tot 4 weken
voor aanvang zullen vanwege dan reeds gemaakte kosten slechts de inschrijfkosten (€ 250,-) in
rekening worden gebracht. Bij afmelding binnen 4 weken voor aanvang is teruggave niet meer
mogelijk. Je kunt je misschien tegen dit risico verzekeren. Mocht de cursus om welke reden dan
ook worden afgelast, dan krijg je uiteraard alle reeds betaalde bedragen volledig teruggestort.
Vroege vogels… opgelet!
Bij inschrijving vóór 1 februari 2013 ontvang je ‘Tuinen van Overvloed’ van Fransje de Waard gratis & gesigneerd!!! Heb je die al? Kies dan voor ‘Holzer’s permacultuur’ van Sepp Holzer.
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