Permacultuurcentrum Den Haag
activiteiten o.a. op Eetbaar Park
PERMACULTUUR: onze leefomgeving inrichten op de manier van en in samenwerking met
de natuur. Permacultuur is een ontwerpmethode waarmee we veerkrachtige, duurzame,
productieve systemen kunnen opzetten, die in een groot deel van
onze behoefte aan voedsel, grondstoffen en energie kunnen voorzien.
Maak je (moes)tuin, je buurtproject, je wijk natuurlijker en natuurrijker en krijg zo een gezonde oogst en een gezonde leefomgeving.

AGENDA
ZOMER 2019

Culinaire Wildpluk Wandeling

met Kitty Hinkenkemper, zaterdag 27 juli, 14.00-15.30 uur, € 20,Ben je benieuwd naar wat er hoog zomer aan eetbaars te vinden is in onze omgeving? Doe mee
en je zult je verbazen over de wilde planten die eetbaar, gezond en lekker zijn. Je maakt kennis
met wilde culinaire planten door te voelen, te ruiken en te proeven.

Culinary Wild Edible Plant Walk

zaterdag 10 augustus with Kitty Hinkenkemper, 14.00-15.30 uur, € 20,Join Kitty for a walk through and around Edible Park (Zuiderpark) as we identify and sample
some of the overlooked, nutritious and often delicious species growing there. Did you always
wonder how mugworth looks like, what the benefits of dandelion?

Wormencompostbak opzetten

zaterdag 17 augustus 10.00-12.00u. € 15,- / € 10,- workshop Menno Swaak
Waar keukenresten vaak niet op de composthoop kunnen, gaat een deel prima in de wormencompostbak. Deze wormen werken het klokje rond om onze resten om te zetten naar een prima compost voor uw kamerplanten, balkonbakken en tuin. Er zijn heel veel verschillende
modellen wormencompostbakken mogelijk. Je kunt er zelf een maken van bv metselkuipe.

Rondleidingen Eetbaar Park 1

met uitleg Menno Swaak, zaterdag 17 augustus, 13.30-15.30u.
Met z’n uitbundige natuur, waarin over de 120 eetbare gewassen en ondersteunende planten, is
de tuin een feestje van biodiversiteit. De uitleg bij de rondleiding houdt rekening met zowel de
beginnende als de meer ervaren (moes)tuinier, die over wil gaan naar een tuin waarin meer
plaats is voor natuur en een natuurlijk evenwicht.

Introductie tot Permacultuur

dinsdag 17 september, 19.30u, lezing/info cursus en jaartraining Taco Blom
Permacultuur is een samentrekking van 'Permanent agriculture', wat zoveel betekent als 'duurzame landbouw'. Het is een ontwerpsysteem dat niet alleen betrekking heeft op landbouw,
maar dat men op alle aspecten van het menselijk leven kan toepassen. Centraal staat het samenwerken met de natuur, en het gebruiken van de natuur als voorbeeld en inspiratie om duurzame systemen te ontwerpen. Deze avond is bedoeld als introductie tot Permacultuur en als
informatie-avond over de cursussen, jaaropledingen en workshops van het komnde jaar.

4-days Permaculture Basic Course (English)

with Ishi Crosby, Saturday September 21, October 19, November 16,
December 7 or 21, 10:00 -17:00h € 260,- / € 200,Looking for some permaculture knowledge in the The Hague area? Thinking about starting your
own Permaculture Garden? This four days course gives you a firm introduction into Permaculture Design Principles and a general feeling for the possibilities that Permaculture has to offer
as efficient and natural way of producing our food. This course gives you the skills to design
your own Permaculture garden and insight in how to start and maintane it.

Organisatie: Permacultuurcentrum Den Haag Locatie: Eetbaar Park (Zuiderpark)
S.v.p. tevoren online aanmelden www.permacultuur.nu

