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Inlopen zaterdag 29e juli 
 
Niet de Lingezegen Loop, maar onze Inloop. 
Zaterdag 29 juli is weer de laatste zaterdag van de 
maand en dus Inloopmiddag in de Parkse Gaard.  
Allemaal welkom om te zien hoe mooi het er is.  We zijn 
die middag aan het werk en leiden iedereen rond die 
komt kijken naar wat een voedselbos is.  
Het is van 14-16 uur. 

 

Eetbare planten plukken in workshop 
 
Een Voedselbos vraagt een tijdje voor het een volledig draaiend voedselbos is. We zijn volop in 
ontwikkeling. Maar onderschat niet welke mogelijkheden er al zijn om voedsel uit het bos te halen. 
In de spontaan gegroeide kruidlaag, waarbij ook soorten veldbloemen opkomen die gezaaid zijn bij 
de inrichting van het gebied, zit veel eetbare planten.  
We geven workshops over welke planten eetbaar zijn en maken er wat lekkers van op de kookplek bij 
de poel.  
Met een groepje kinderen zijn we laatst ook op pad gegaan om te plukken en er kruidenkaas van te 
maken. Echt leuk. De eerste workshop verviel helaas doordat net die ochtend een stortbui viel. Maar 
we gaan er mee door. Zie agenda. 
 

Hanenpoten 
 
Toch wel prettig vinden we het dat de hanenpoot, de hoge grasmassa die vorig jaar 
in de boomgaard stond, dit jaar heeft plaatsgemaakt voor fleuriger begroeiing.  In 
een blogje op de website vertellen we er wat over. https://deparksegaard.nl/blog 
 

Agenda  
 

Zaterdag 29 juli   Inloopmiddag 14-16-uur 
 

Zaterdag 26 augustus    Inloopmiddag 14-16 uur 
 

Woensdag 30 augustus   Workshop eetbare wilde planten 
Herboriste Ilse Zwartjes legt uit welke soorten eetbaar zijn en waarvoor de planten te gebruiken zijn. 
Van de onderweg verzamelde planten wordt wat lekkers te eten bereid boven een houtvuurtje. 
Margreet Jellema zal toelichten wat een voedselbos eigenlijk is, hoe hier voedselproductie samen 
gaat met natuur. 
Iedereen krijgt informatie mee van de gebruikte planten. 
Prijs: 5 € per persoon. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van het voedselbos De 
Parkse Gaard. 
Voor meer informatie of aanmelden: kruidenschuytgraaf@gmail.com 
 

Zondag 3 september   Kraam op Vrijetijdsmarkt, Dorpsstraat Elst 
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