Eetbaar Bergeijk - deel 6
In Bergeijk (ten zuidoosten van Eindhoven)
zijn bewoners van de wijk ‘Beistervelden’
druk bezig geweest hun wijk ‘eetbaar’ te maken.

Logo-ontwerp: Marleen Scheer

Initiatiefneemster is Ingeborg Nienhuis (organisator van ‘wilde’ wandelingen, kruidencursussen en Gezond Verstand Lezingen).
Regelmatig verschijnt er een stukje in deze
nieuwsbrief dat uiteenzet hoe het project
tot stand kwam, om te informeren, te enthousiasmeren, maar vooral om te inspireren.
Want als het ons lukt in Bergeijk, lukt het
ook in jullie wijk!

Officiële opening plukroute
Op een groot veld, dat ligt bij Basisschool Beisterveld in Bergeijk vond al vanaf de vroege ochtend
van 22 september een boel bedrijvigheid plaats.
Vrijwilligers, betrokken buurtbewoners en leden
van het bestuur van Stichting Eetbaar Bergeijk waren druk in de weer met het opzetten van een
grote tent, het klaarzetten van tafels en stoelen,
vuurschalen, een bar en een kraam, als voorbereiding op de officiële opening van de plukroute in de
wijk ‘Beistervelden’, die ’s middags gepland stond.
Het was op meerdere fronten een bijzondere dag.
Rond 22 september
vierde men, lang geleden, het tweede
oogstfeest, Mabon genaamd.
De dag en de nacht waren nu precies even lang, even stond de tijd
stil, maakte men de balans op en werd terug geblikt op de oogst
van het afgelopen seizoen, voordat de donkere periode van het
jaar begon.
We hadden voor ons feestje dus enerzijds symbolisch een mooie
dag gekozen, maar tegelijkertijd viel ze ook nog samen met de
landelijke burendag…
Driedubbel feest, dus.
Wethouder Mathijs Kuijken, enthousiast vanaf het prille begin van
dit bewonersinitiatief, onthulde met een aantal kinderen uit de
buurt het informatiebord waarop de route te zien is.
Een eetbare wandelroute, aangegeven met paaltjes, waarlangs je
fruitbomen, bessenstruiken en notenbomen tegenkomt en waarvan

je, als ze eenmaal vruchten dragen, lekker kunt snoepen. Het Eindhovens Dagblad heeft er een
mooi stukje aan gewijd…..zie www.ed.nl
Als bedankje werd, ook aan de heer Harrie Brouwers (Afdeling Beheer Ruimte, gemeente Bergeijk) en aan Martijn Ballemans (ontwerper van
het project en spreker bij de Gezond Verstand
Lezingen) een plukroute-kruidenthee overhandigd met een potje honing uit eigen wijk.
Het werd een ‘heerlijk’ feestje en zo duurzaam
als mogelijk.
Bio biertjes werden geserveerd, er waren biologische hapjes van VELT, biologische appeltjes
van Ekoplaza en er is een heerlijke herfstsoep
gekookt door de feestgangers zelf, in een ketel
boven open vuur. Kinderen werden geschminkt
en er werden pannenkoeken gebakken en het
geheel werd opgeluisterd door akoestische muziek.
Letterlijk was de oogst het afgelopen jaar nog niet echt overvloedig, figuurlijk hebben we een
vruchtbare periode bezegeld met een heel mooi feestje…..

Een mooie impressie van deze middag is te zien via de volgende link:
https://youtu.be/SYbs6SgkESY
Vanaf juli 2017 is Eetbaar Bergeijk officieel een Stichting.
Behalve de realisatie en onderhoud van de Plukroute in de wijk ‘Beistervelden’, richt de Stichting
zich op uitbreiding van ‘eetbaar groen’ in de ruimste zin van het woord in de Gemeente Bergeijk.
Meer info of reacties: eetbaarbergeijk@gmail.com of 0497-555799 (Ingeborg Nienhuis)
De plukroute inclusief recepten vind je op www.plukroute.nl/bergeijk
Ingeborg Nienhuis (www.heelnatuurlijk.nu)

