
BellaPlant            Egmond aan Zee          www.bellaplant.nl                info@bellaplant.nl              T:  06 83 670 308 

 
 

Nieuwsbrief, 26 januari 2013 
 

Lieve vrienden van het goede groene leven, 
 
Eindelijk heb ik tijd om weer een nieuwsbrief te schrijven. Buiten sneeuwt het, waarschijnlijk 
de laatste keer voor dit jaar. Ik ben er blij mee! Sneeuw en ijs zijn mooi, maar zo onhandig.  
 
Op BioVak kreeg ik donderdag avond laat een aantal paprika- en tomatenplanten cadeau. 
Verder vond ik nog een volle vuilniszak met komkommer-, aubergine- en paprikaplanten, 
samen met bierblikjes en andere rommel. Drie planten kon ik redden, de rest was dermate in 
elkaar gefrommeld, dat ze geen kans hadden. De planten hebben een ijskoude donderdagnacht 
in de auto overleefd. De volgende ochtend wilde ik ze opplanten, maar had geen potten. Wel 
blokken met coco-potgrond en 2 proefzakjes van een nieuwe serie bio meststoffen van de 
BioVak. Bij gebrek aan potten heb ik plasticzakken gebruikt, zie hier de foto´s van het 
resultaat:  
 

 
 
Dit staat nu bij mij op de vensterbank: 1 aubergine, 1 paprika, 1 komkommer, 4 paprika en  
2 tomaten. Dochterlief Lisa heeft vandaag 1 tomaten- en 1 aubergineplant in potjes gezet. 
Kijken, hoe ze het bij haar doen. Ik heb gaten in de bodem van de plasticzakken geprikt en er 
wat potgrond met plantenvoeding bij gedaan. De onderzetters bestaan uit kartonnen dozen en 
grote vuilniszakken. Om te kweken is creativiteit belangrijker dan geld!  
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Ik kan het bijna niet afwachten, totdat de eerste lentekruiden te voorschijn komen. Het 
tuinhuisje in Alkmaar is bijna klaar, het dak zit er in ieder geval op. Eindelijk ruimte om mijn 
geliefde oerkruiden te drogen en een fijne plek om elkaar te ontmoeten.  
 
Dichtbij de tuinen is een fantastische locatie voor een mooie beurs, het Sportpaleis met een 
hal van 2000 m2 en een geweldig buitenterrein. Ik vind het net een teletubbies-landschap en 
zie al voor me, hoe het vol staat met stands van allerlei leuke initiatieven en projecten.  
 
Dochterlief Lisa is net zo gek op beurzen organiseren en heeft ´Gaaf Groen´ bedacht. Ik vind 
de naam nog leuker als Groene Passie omdat wij er meer jonge mensen mee bereiken. Gaaf 
Groen is een beurs voor iedereen van 0 – oneindig oud, die zelf zijn eten wil kweken en uit de 
natuur wil oogsten. Verder natuurlijk ook voor bedrijven, die biologische en/of ecologische 
producten of diensten aanbieden. Gaaf groen dus, binnen & buiten. 
 
De eerste editie van Gaaf Groen is op 8 september 2013 in Alkmaar. Ben je net zo enthousiast 
als wij? In principe staat de vorm al vast, maar wij staan natuurlijk wel altijd open voor 
nieuwe en goede ideeën. Het beursteam staat ook al klaar.  
 
Tussen nu en september ligt nog een hele mooie lente en zomer. In de lente geef ik workshops 
en lezingen over wilde eetbare kruiden. Eigenlijk wilde ik op BioVak samen met drukkerij 
Raddraaier op Wilde Oogst laten intekenen. Dat kwam er niet van, ik had het drie dagen non-
stop druk met telefoontjes en gesprekken op de beurs.  
 
Jullie hoeven niet lang te wachten op een nieuwe kans om kennis te maken met Wilde Oogst. 
De voorbereidingen zijn al klaar, prachtige notitieboekjes en de cover van het boek als grote 
poster op fotopapier. We gaan ermee naar de Lotusbeurs, de voormalige onkruidbeurs, op 17 
maart in Houten. Noteer de datum alvast in je agenda voor een heerlijke zondag met volop 
leuke bedrijven, lezingen en activiteiten! 
 
Ik stuur jullie alvast groene lentegroetjes en veel plezier met alles,  
 
Bea  
 


