
Cursus tuinieren op basis van Permacultuur in Ekeren

In en rond Ekeren zijn er vandaag nog al wat mensen die heel wat meer willen te weten komen over 
tuinieren op basis van permacultuur (*), waarbij observeren en genieten centraal staan en 
zelfvoorzienend leven belangrijk is. 
Vermits onze huispermaculturist Guy Cotemans met zijn gezin naar Friesland is gaan wonen en 
werken, moesten we op zoek naar andere mogelijkheden en deze menen we gevonden te hebben in 
de persoon van Sylvia Boller , een gedreven Mechelse, die haar theoretische en practische kennis 
graag en met veel liefde wil delen en overdragen aan een groep geïnteresseerden, met werkveld in 
Ekeren,  voor een meer dan ' redelijke ' prijs van 75 Euro per 2 lesuren + verplaatsingskosten. De 
vermelde prijs is te verdelen onder alle deelnemers en deelneemsters, met een minimum van 6 en 
een maximum van 15 personen.

Buitenwerkveld : nog te bepalen, maar zeker ergens in het Ekerse ( we zien zelf al een 4-tal opties ).
Ook voor een binnenlokaal wordt gezorgd en dat zal zeker nodig zijn in de winterperiode.

In principe is er één leszondag per maand , te beginnen op zondag 16 oktober 2011. 

Zoals altijd is de sleutel tot een geslaagde cursus de leergierigheid en de ingesteldheid van de groep 
alsook de prijs en die laatste hangt in ons geval dus gewoon af van het aantal deelnemers.   

Indien we het als groep een meerwaarde vinden, dan kunnen we samen besluiten om ook nog 
andere ervaringsdeskundigen te vragen.  

Het minimum aantal deelnemers hebben we vandaag reeds bereikt, dus de cursus gaat zeker door.

Inschrijven is noodzakelijk en kan je bij : Geert Van Gompel, Akker 48, 2180 Ekeren , tel 
03/541.64.24 email ronny.demetsenaere@telenet.be 
Uiterste inschrijfdatum : woensdag 21 september 2011.
Betalen gebeurt echter op de dag zelf. 

Met vriendelijke groeten vanwege 
De stuurgroep van Transitie Ekeren

(*) Meer informatie over permacultuur op www.permacultuurnederland.org 
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