BD-Zomerschool 2017

Boeren doe je niet alleen
2 en 3 September
De Kollebloem, Sint-Lievens-Esse
Wil je weten waar het in de landbouw werkelijk om gaat? Zoek je uitwisselingspartners
voor jouw plannen? Wil je verdieping van je kennis over de landbouw? Een twintigtal
jongeren laafde zich vorig jaar aan de verhalen, theorie en praktijk van de biodynamische
landbouw tijdens de BD-Zomerschool op De Kollebloem.
Op zaterdag 2 en zondag 3 september wordt dit studieweekend voor jonge medewerkers
en ondernemers in de BD-landbouw voor de tweede keer georganiseerd door Landwijzer
en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding.

Waarnemen, ontmoeten, uitwisselen en verbinden.
De BD-Zomerschool schept nieuwe ontmoetingsmogelijkheden.

“Kwaliteit van de producten heeft ook altijd iets met esthetiek te maken”, vertelde Anna
van Oostwaard. Ze vroeg “de mooiste sla” uit te zoeken. Kies je dan een plant waarvan je
verwacht dat die nog ver door zal groeien, of ga je op zoek naar de volste krop? De
aandachtige uitwisseling tussen jonge boeren uit België en Nederland motiveerde om met
volle energie verder te gaan met het verbouwen van voedsel dat andere mensen werkelijk
kracht en inspiratie biedt.
Tijdens de BD-Zomerschool verblijf je een weekend met een groep gelijkgestemden op
bio-dynamisch tuinbouwbedrijf De Kollebloem. Overnachten kan met een eigen tentje op
het gastbedrijf, in een B&B op De Kollebloem, of in de omgeving. De kennis en de
ervaringen die je opdoet zijn direct gerelateerd aan de praktijk op het bedrijf.
Zaterdag 2 september
10.30 Ontmoeting met het bedrijf, jezelf en de ander, Ruben Segers, Luc Ambagts
12.30 Lunch
13.30 Bedrijfsbeheer, Koen Dhoore
15.00 Korte pauze
15.15 Waarnemen van kwaliteiten bij verschillende teelten, Anna van Oostwaard
17.00 Pauze en avondmaaltijd
19.00 Samenwerken aan een ideaal, Koen Dhoore
20.00 Boeren-kampvuur
Zondag 3 september
9.00 Uit de landbouwcursus, Luc Ambagts
Waarom ik bioboer geworden ben, Jacques Gruson
12.00 Verdieping van eigen initiatieven, Koen Dhoore, Luc Ambagts
13.00 Feestelijke maaltijd
Plaats:
De Kollebloem, Doornstraat 30, 9550 Sint-Lievens-Esse
Deelname: € 100,- inclusief maaltijden, koffie, thee.
Contant te betalen bij aankomst.
Informeer voor de kosten van B&B bij Leen Verwimp 0474 23 67 15
Overnachten in eigen tent is gratis.
Aanmelden: Via www.landwijzer.be/bd-zomer-2017
Informatie: bdvereniging.nl/bdzomerschool.

