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NIEUWSBRIEF
Egmond‐Binnen, 23 maart 2013
Goedemorgen vrienden van BellaPlant,
Jullie ontvangen de voorlopig laatste nieuwsbrief van BellaPlant en tegelijk de eerste nieuwsbrief van
gaafgroen. Eigenlijk zijn BellaPlant en gaafgroen hetzelfde, het uitdragen van de boodschap om zelf je eten
te kweken en wilde eetbare planten in de natuur te leren kennen.
Mijn dochter Lisa is net zo enthousiast als ik over het organiseren van mooie evenementen met een
boodschap. Wij hebben recent besloten samen te werken en gaafgroen is ons eerste project. Lisa heeft de
naam bedacht. Ik werd er meteen blij van en ben dat nog steeds. Het voelde als een verjongingskuur. Een
enorme stroom aan creativiteit werd wakker in me, dat zie je onder andere terug in de frisse en vrolijke
vormgeving.
De ontwikkelingen zijn fantastisch. We hadden nog nauwelijks tijd om bedrijven te benaderen, maar
hebben nu al veel mooie inschrijvingen en veel interesse in de beurs. We hebben drie fantastische
uitgeverijen als deelnemer. Uitgeverij Jan van Arkel met de hele serie van Velt, de vereniging voor
ecologisch leven en tuinieren uit België. Jullie kennen waarschijnlijk ook allemaal Holzer´s permacultuur,
het fantastische boek over het leven en de projecten van Sepp Holzer.
Ik neem aan, dat jullie ook allemaal de boeken van uitgeverij Schildpad kennen. Diete, de uitgeefster, komt
op gaafgroen met de Anastasia‐reeks (inmiddels is deel 7 uit!), boeken over groene smoothies van Victoria
Boutenko, een geweldig en nieuw boek over 200 eetbare wilde planten (vertaling van het Duitse boek ‘200
essbare Wildpflanzen’) en waarschijnlijk met een nieuw handboek permacultuur (ook een vertaling uit het
Duits, een boek van een echtpaar, dat al tientallen jaren permacultuur doet).
Verleden weekend waren we op de Lotusbeurs met een stand voor Wilde Oogst. Ik durf het haast niet
meer te beloven, maar het ziet ernaar uit dat het boek nu eindelijk vrij snel verkrijgbaar is. Ik ben geen
uitgever en heel blij met het aanbod van Schildpad boeken om het boek als imprint uit te geven.
Binnenkort praten wij over de exacte invulling en dan horen jullie zo snel mogelijk, wanneer en waar het
boek verkrijgbaar is.
Op de Lotusbeurs, de voormalige Onkruidbeurs, hebben we daslook‐kwark op crackers uitgedeeld. Dankzij
Antoinette Vrisekoop is dat gelukt. Antoinette is de zus van Henriette Vrisekoop, organisatrice van de
Lotusbeurs. Antoinette is net zo gek op kruiden en wilde planten als ik. Heel hartelijk bedankt, Antoinette!
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De daslook is namelijk nog een verhaal apart. Daslook is een beschermde plant en mag eigenlijk niet in de
natuur geplukt worden. Ongeveer twee weken geleden had ik bedacht, dat ik you‐tube filmpjes over het
oogsten van wilde eetbare kruiden wilde maken. Mijn camera maakt mooie korte filmpjes in hd‐kwaliteit
en heeft een uitstekend geluid. Daar stond ik dus in het bosje bij de blindentuin in Alkmaar. Verder als een
test‐minuut ben ik niet gekomen. Ik werd bijna opgesloten door twee ecologische natuurbeheerders. Niet
helemaal opgesloten eigenlijk, maar ze wilden wel een proces‐verbaal tegen me schrijven.
Ik vind het flauw, ik zet al jaren overal in de buurt wat polletjes daslook‐planten uit om ze te
vermeerderen. Eerst klimop wegtrekken en dan de polletjes in de grond zetten, gewoon met een
handschepje. Inmiddels staat er zo veel, dat de hele stad met daslook gevoed zou kunnen worden. Je hebt
maar een paar blaadjes nodig. Geen daslook dus voor de Lotusbeurs. Ik had geen tijd om in Bergen te
zoeken en dat is natuurlijk ook verboden. Een keer bijna een proces‐verbaal is meer dan genoeg!
Het zit me toch al niet mee op dit moment. Ik noem het geen problemen, maar uitdagingen. Op maandag
11 maart ontving ik een brief van de tuinvereniging met de titel ‘opzegging lidmaatschap’. Ik vind het
volledig onterecht, maar blijkbaar wil het bestuur me definitief kwijt. Allerlei lieve mensen zijn bezig met
een plan‐van‐aanpak om het besluit terug te draaien. Dat voelt super, alleen blijft het feit bestaan, dat veel
tuinders het liefst een zwart en vlak stuk tuin zien. Ik ben een fan van groen en diverse hoogtes, ook in de
winter. Ik vrees, dat ik uiteindelijk afscheid moet nemen. Verschrikkelijk, zo veel werk in gestoken, de
bomen staan in de knop en gaan bloeien zodra het mooi weer is. Dit jaar is de eerste keer, dat ik zelf ook
tevreden ben met de tuin. Ik heb er honderden verschillende planten, struiken en bomen staan. Hopelijk
komt dat goed…
Ik ga niet mopperen en richt me voorlopig op gaafgroen en wilde oogst. De beurs is een ontmoetingspunt
voor mega‐leuke bedrijven en bezoekers, een groot feest dus. De locatie is top, het Sportpaleis in Alkmaar
met een hal van 2500 m2 voor standplaatsen binnen en een groot buitenterrein, een soort
teletubbieslandje met allerlei heuveltjes. We hebben ook al twee mediapartners, namelijk Smultuin van
Claudia Reina en de krant van de aarde. In juli krijgen we een eigen beursbijlage in de Krant van de aarde
met diverse leuke acties. Verder heeft Spiegelbeeld aangegeven om mediapartner te willen zijn, daarmee
gaan we nog praten over de invulling.
Jullie zien het, ouderwets druk, druk, druk met boordevol groen plezier. Hebben jullie facebook en/of
Twitter? Zo ja, mogen jullie ons graag ‘liken’. Even zoeken op ‘gaafgroen’.
Nu wens ik jullie een heel fijn weekend ondanks de vreselijke kou en stuur gaafgroene groetjes van Bea
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