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Beste nieuwsbrieflezer,
Bijgaand mijn halfjaarlijkse nieuwsbrief. Hij is niet zo groot deze keer. Eenvoudig door drukte. Maar
het is wel goede drukte. De belangstelling in gezondheid & wilde eetbare planten is het afgelopen jaar
verveelvoudigd. Wat een mooie ontwikkeling! Nog een geweldige ontwikkeling die gaande is, is dat de
interesse in moestuinieren enorm toegenomen is. En het eten van wilde planten is prachtig aan een
moestuin te koppelen! Sowieso zijn veel van de spontaan opkomende zogenoemde onkruiden
eetbaar, maar wilde eetbare planten zijn ook erg goed bewust in een moestuin te integreren. Op die
wijze zorgt de toename van interesse in wildpluk niet voor kaalslag in de natuur, maar juist voor < 3
uitbreiding van natuur.

Wat betreft mijn werkzaamheden in deze nieuwsbrief slechts 2 punten:

✓ Eetbare Wilde Planten WANDELINGEN
✓ Wildpluk Compendium

Eetbare Wilde Planten WANDELING
Met de intrede van het voorjaar, zijn de eetbare wilde planten wandelingen weer begonnen! Het is elk
jaar weer heerlijk na de soms eindeloos lijkende winter het groen opnieuw te zien ontluiken en de
natuur in te trekken. En steeds meer mensen beginnen dat te ontdekken. Diverse
wandelmogelijkheden waren en zijn al volgeboekt. Wil je graag deelnemen, vanaf eind mei is er weer
ruimte: https://www.eetbarewildeplanten.com/eetbare-wilde-planten-wandeling
Waarbij ik graag mijn dank wil uitspreken jegens de deelnemers met wie ik reeds op pad ging. Door de
maatregelen van de overheid en het gegeven dat niet iedereen daar hetzelfde in staat, maakte ik me
best zenuwachtig. Dat bleek niet nodig te zijn. Hoewel de verschillen soms heel groot zijn. Deelnemers
die heel graag precies de maatregelen willen volgen en deelnemers die totaal geen affiniteit hebben
met de voorgeschreven regels in het kader van gezondheid. Wat blijkt te gebeuren is echter
eenvoudig respect voor elkaars visie. Mogelijk omdat er een gemeenschappelijke interesse gedeeld
wordt; eetbare wilde planten? En de gedeelde bevlogenheid die daar al snel uit voortvloeit de
verschillen doet overstijgen? Ik weet het niet. Ik ben in ieder geval gewoon wel heel blij dat het zo is!
Dank!

Wildpluk Compendium
Nog een mooie ontwikkeling. Het Wildpluk Compendium is in een nieuwe én daarmee : ) in zijn
afrondingsfase aangekomen. Begin dit jaar is eindelijk de vormgever gevonden die ik bedoelde te
ontmoeten. Na verschillende gesprekken is hij aan het ontwerpen gegaan en ik heb gisteren het
ontwerpvoorstel ontvangen. Ik ben heeeel blij met wat hij presenteerde! Een prachtig lettertype zacht en tegelijk krachtig, een opmaak die helemaal aansluit bij de eenvoud die ik beoogde, alle ruimte

voor stilte want dat geeft rust in de stortvloed aan informatie en de foto's illustreren de dynamiek van
mijn schrijfstijl schitterend.
Verder is er een mooi kleurenpallet samengesteld en nu komt de uitdaging: kiezen. Welke kleuren en
wat in kleur. Vind ik heel moeilijk; er ligt bijvoorbeeld een optie om alle plantengeslachten in kleur te
zetten. Dat maakt het qua leesbaarheid enorm overzichtelijk. Maar visueel heb ik ... oef dat is wel een
bombardement aan kleur. Dat klinkt haast als geklaag, maar zo bedoel ik het niet. Het is heerlijk om
iets waar je jarenlang aan hebt gewerkt volgend op het innerlijk ook het uiterlijk mooi te kunnen gaan
maken.
De enige volgende berichtgeving die er nog te doen is, is aankondiging van de voorverkoop. Ik hoop
dat in juli te kunnen melden!

Wildgroene groet, Marion de Kort
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