Leren in je eigen tuin, in je eigen tijd, in je eigen tempo

Onkruid online

Ken je dat…dat je een tuin hebt
aangelegd en dat de klant of
de vrijwilliger dan eigenlijk niet
goed weet hoe het nu verder
moet. ‘Kan ik de onkruiden wel
onderscheiden van de ingeplante
tuinplanten? Wat moet ik weghalen en wat kan blijven staan?’
Om die mensen te helpen heeft
Wilde Weelde-lid Suze Peters,
tuinontwerper en auteur van het
Onkruidboek en Plaagdierboek
tijdens de lockdown een online
cursus over onkruid geschreven.
Suze: ‘Als tuinontwerper kan ik een
aantal tuinen omtoveren tot ecologische paradijsjes of ik kan meer
mensen bereiken door mijn kennis
te delen en daarmee bij te dragen
aan het herstel van biodiversiteit in
tuinen. De nood is hoog, dus ik heb
voor het laatste gekozen.’

Op 21 maart, de eerste lentedag.
zal deze online ‘Beginnerscursus
onkruid herkennen’ gelanceerd
worden. Het is een praktische
cursus waarin je gaat begrijpen
hoe onkruid zich gedraagt, waar
het goed voor is en als je het toch
wilt bestrijden, hoe je dat zonder
gif doet. Je krijgt naast een stukje
theorie ook steeds een tuinopdracht
en een proefopdracht om in eigen
tuin te oefenen. Je leert tenslotte het
beste door al je zintuigen te gebruiken.
Een tiental Wilde Weelders heeft
kritisch meegelezen, zij zijn zeer
positief. Een aantal reacties: ‘Wat
een leuke opzet en wat een goede
toegankelijke cursus! De overall
indruk is goed, laagdrempelig en
interessant! Veel weetjes, afwisseling en leuk die persoonlijke
kattenbelletjes en grijze blokjes met

verdieping. Ook de mogelijkheid
om met andere cursisten te kunnen
chatten, is leuk en leerzaam.’
Aanbod
De cursus kost €49,95, maar als
lezer van Oase kun je met de code
OASE2021 het hele jaar deelnemen aan de cursus voor €22,95.
Deze kortingscode kun je in 2021
ook doorgeven aan klanten of vrijwilligers. Na inschrijving krijg je
een inlogcode voor de website:
www.tuinschool.online. Er hoeft
geen programma geinstalleerd te
worden en de cursus is via telfoon,
tablet en pc te volgen.
Bij de cursus hoort ook een zoekkaart waarop de meest voorkomende onkruiden staan. Deze is
gratis aan te vragen via www.tuinschool.online.
Voor meer informatie:
post@suzepeters.nl
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