
 
 

‘Brembosch’ Biozaden 

 

Op zondag 10 november 2019 (van 10 tot 17u) zetten we naar jaarlijkse gewoonte de 

wortelgewassen in de kijker. Dit jaar komen daar de zaden bij. 

In 2018 zijn we gestart met het oogsten van zaden van wilde en eetbare planten uit onze Bio 

tuin. 

In het najaar staat de tuin in het teken van wortelgewassen, de energie van de plant gaat terug 

naar de wortel zodat de herfst het ideale moment is om deze te oogsten en te verwerken. Deze 

energie zit ook in de zaden, en daar gaan we ook gebruik van maken. Heel veel zaden zijn 

lekker als specerij. 

 

We oogsten yacon, Japanse andoorn, aardpeer, zonnewortel, suikerwortel, grote klis, oca’s, 

rapunzelklokje, valeriaan, teunisbloemwortel, paardenbloem, bataat en nog veel meer! We 

koken, proeven en verwerken ze in een lekkere maaltijd. 

Ook de zaden gaan we verwerken, zoals wilde peen, gewone bereklauw, venkel, oostindische 

kers, nigella, teunisbloem, look zonder look en engelwortel. 

We starten om 10u met het oogsten en maken dan samen een lekker middagmaal. Om 12u30 

middagmaal, om 14u demo zaden schonen. In de namiddag geven we nog uitleg bij al de 

geoogste wortels en knollen. 

Wil je genieten van een super wortel- en zadenmaaltijd, schrijf je dan in via mail 

veerle@herboristje.be met je naam en het aantal personen, je deelname is pas definitief na 

storting van € 30.00 op rekening BE72 0011 1709 2416, inschrijvingen beperkt tot 12 

personen. 

We verkopen ook moederknollen van yacon, plantjes en zaden. 

Warm aanbevolen: activiteiten van gelijkgezinden 

Cursussen, rondleiding of een feestje: 

− Sandra Vermeiren organiseert een PDC Permacultuur Design Cursus, alle info op 

www.aardebloesem.be 

− Een waaier aan opleidingen bij www.netelvuur.be/natuurplus-opleidingen 

− Bij Yggdrasil kan je de sfeer nog eens komen opsnuiven, er is nog een rondleiding                 

op 19 oktober www.yggdra.be 

− De Boot & de Zonne-arc gaan Stroomop zaterdag 12 oktober, alle info www.152035.be 
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