
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

31 mei: 

Kruidenwandeling in 
het Kwistbeekdal in 

Helden. 
Er wordt een 

wandeling gemaakt 
met deskundige 
begeleiding op het 
gebied van wilde 

kruiden. 
Deelname is gratis 
Opgave verplicht 

 
3 juli: 

Uitverkoop van  
eerste oogst. 

In de tuin zal na 
schooltijd een 

kraampje staan waar 
de eerste producten 
van de tuin gekocht 
kunnen worden tegen 

een kleine 
vergoeding 

 
17 augustus: 

Rondleiding 
Historische 

Groentenhof Beesel. 
Een excursie over 
vergeten groente. 
Deelname is gratis 
Opgave verplicht 

 
3 sept: 

Kookworkshop: 
Thies Kookt! 

Onder professionele 
begeleiding van 

Jeroen Thiesen gaat 
u samen aan de slag 
met producten uit de 
tuin. Zie elders in  

nieuwsbrief 
 

26 September: 
Oogstfeest: 

Activiteiten in en om 
de Belevingstuin. 
Tuinieren, koken, 

workshops, 

Nieuwsbrief 
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Eerste gastlessen geslaagd! 

In het najaar van 2013 heeft Marian Engels de eerste gastlessen 

over kruiden verzorgd op IKC de kemp. De kinderen van groep 5-

7 en 6-8 hebben kruiden uit de tuin geplukt en in de klas kregen 

ze uitleg wat het allemaal was en wat je ermee kunt doen. Ze 

hebben de kruiden geroken en geproefd. Het was o.a. lavendel, 

munt, bieslook etc. Ze waren erg enthousiast over deze 

educatieve gastlessen.  

Op zoek naar wilde 

kruiden! 

 
Het Kwistbeekdal van 

Helden is een prachtige, 

ongerepte plek. Al 

wandelend vind je er 

brandnetel, winterpostelein, 

veldkers, smeerwortel en… 

wat zich nog meer laat 

zien.  Betty Barthen is 

gespecialiseerd in kruiden 

en zal een rondleiding 

verzorgen. Kinderen van 

groep 6 en 8 van de 

basisschool hebben deze in 

april gedaan. Nu kunt u 

deelnemen. Op 31 mei, 

we vertrekken om 13:45 

uur en de wandeling duurt 

ongeveer 2 uur waarin u 

kennis maakt met diverse 

wilde kruiden, maar 

bovenal de stilte, de 

rijkdom en de schoonheid 

van de natuur kunt 

ervaren.  

Excursie Historische Groentehof 

 
Lekker samen zijn! Eten is vooral 
een sociaal gebeuren waarbij u de 
smaakpapillen aan het werk zet en 
lekker kunt genieten.  
Koning, keizer en admiraal: 
Vroeger aten zij anders dan het 
volk. Nu zijn die grote verschillen 
weggevallen en eten we bij wijze 
van spreken hetzelfde als onze 
koning. Ooit was dit wel anders! 
 
Er zijn veel verhalen te 

vertellen over eten!  

Dit en nog veel meer staat op 

de agenda tijdens de open dag 

op zondag 17 augustus.  

 

Dan gaan we naar De Historische 
Groentehof. Dit is een tuin met 
ruim 550 soorten vergeten, 
bijzondere en zeldzame 

groenten en fruit. 

Doormiddel van een fietstocht 
zullen we naar Beesel gaan waar 
we een rondleiding door de tuin 
zullen krijgen.  
 
Deelname is geheel gratis. 
 



Meedoen: 
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat we iedereen  
willen informeren over en willen betrekken bij 
de belevingstuin en de activiteiten er om heen.  
Iedereen in Egchel is van harte welkom om mee te doen. U mag  
deelnemen aan de workshops, mee de tuin onderhouden of leuke en 
educatieve activiteiten (met kinderen) ondernemen. De producten uit 
de tuin worden o.a. gebruikt bij de dagvoorziening in Egchel. 
Daarnaast zal de school en de buitenschoolse opvang (BSO) ook 
gebruik gaan maken van de producten. Op 26 september 2014 zullen 
we een gezellig oogstfeest houden. Heeft u interesse om die mee te 
organiseren of heeft u leuke ideeën voor deze middag dan kunt u 
contact met ons opnemen. Van tijd tot tijd worden en workshops 
gehouden zoals: koken, houden van bijen, vergeten groente, 
tuinieren, kruiden, etc. Meer informatie vind u op: www.egchel.net  
                                       of bij Danielle Selen, 06-48179326,   
                                       danielleselen@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koken met Thies! 

 
Dit jaar zullen er een 
aantal kookworkshops 
georganiseerd worden met 
eigen producten uit de 
tuin. De producten worden 
al genuttigd door de 
dagvoorziening en de 
school, maar binnenkort 
kan iedereen er van 
proeven. 
Jeroen Thiesen zal 
namelijk kookworkshops 
gaan verzorgen. 
 

 
Hij zal workshops aan de hand 
van thema’s gaan houden 
zoals soepen of stamppotten. 
De eerste vindt plaats op 3 
september. Het thema en de 
eigen bijdrage zullen nog 
nader bekend worden 
gemaakt. Houdt hiervoor de 
website van Egchel 
(www.egchel.net) in de gaten. 
Deze workshops zullen plaats 
vinden in ‘t Erf.  
Opgave is verplicht. 
Vol=vol 

 
Verder zal Jeroen 
kooklessen verzorgen voor 
kinderen. Kinderen zullen 
heerlijke gerechten maken 
voor ouderen uit Egchel.  
Dit zal de eerste keer 
plaatsvinden op 21 okt 
september. Kinderen gaan 
dan diverse soorten 
pannenkoeken maken. 
Houdt de website in de 
gaten voor de aanmelding. 
 

 

             Recept Worteltaart 

 

Benodigdheden: 

 

• 200 gram geschrapte 
worteltjes 

• 200 gram gesmolten 
boter 

• 150 gram 
kristalsuiker 

• 2 eieren 
• 200 gram zelfrijzend 

bakmeel 
• 1 theelepel kaneel 

 

 

Bereidingswijze:  
 

Verwarm de oven voor op 180 
graden. Neem een grote kom waarin 
de wortels worden fijn geraspt.  
Voeg de suiker en de eieren toe.  
Klop dit mengsel met een garde goed 
door elkaar. Voeg het bakmeel, de 
gesmolten boter, de kaneel en een 
snufje zout eraan toe. Roer dit alles 
nogmaals door elkaar en het beslag 
is klaar. 
Vet met boter de bakvorm in en giet 
het beslag erin. Bak de taart 
ongeveer 40 minuten.  
Tip: om erachter te komen of de 
taart klaar is, prik je met een 
satéprikker in de taart. Als deze er 
droog uit komt is de taart klaar. 
Smakelijk ! 

Meer info over de 
belevingsspeeltuin: 

www.egchel.net 
 

Contactpersoon en 
aanmelden voor 

activiteiten kan bij: 
Danielle Selen 
06-48179326 

danielleselen@hotmail.
com 


