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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 

Het Voedselpark Slochteren heeft nieuwe buren 

 
 
 
 
Tussen het voedselpark en de 
akkerbouw staan nu paarden.  
Dit levert vaak mooie plaatjes op! 
 
 

 
 

 

Doe-Dag 



 
 

 
 
Op zaterdag 5 september hebben we een doe-dag georganiseerd op het 
Voedselpark Slochteren. 
Er waren verschillende activiteiten waaraan de bezoekers konden deelnemen: 

• Informatieve wandeling, op het park waren allemaal borden neergezet 
met informatie over het park en uitleg over de manier van werken.  

• Fotowedstrijd voor jong en oud, de opdracht was een natuurfoto te 
maken zonder mensen erop. 
 

 
De winnende foto van Ina Stam 

 
De tweede prijs voor Rosalie van Bon 

 
De derde prijs voor Iris van der Goot 

 
 



 
 

• Moestuinbed aanleggen en planten. 

• Wigwam hut maken, deze werd gemaakt van wilgentakken. 

  
 

• Natuurlijk kunstwerk maken van materialen 
gevonden op het voedselpark. 

 

Hieronder het mooie 
resultaat 

 

• Natuurbingo, op deze bingokaart 
stonden allemaal foto’s gemaakt op 
het park. De deelnemers moesten de 
locaties vinden. 
 

         



 
 

 

• Demonstratie vogelhuisjes, aan het publiek werd uitgelegd hoe je de 
vogelhuisjes kan maken. 
 

  
 

 
Natuurlijk is er ook gedacht aan de inwendige mens. Naast een lekkere 
havermoutkoek, stokbrood met kruidenspread is er ook een heerlijke 
courgettesoep geserveerd. Ook was er van alles te drinken, van koffie en thee 
tot water met allerlei tuinkruiden. 
 

  
 
Aangezien vele bezoekers van de Doe-dag hebben gevraagd hoe deze gemaakt 
was, nemen we hieronder de recepten op. 
 
  



 
 

Recept havermoutkoek: 

Ingrediënten: 1,5 mok havermoutvlokken, 1,5 mok zelfrijzend bakmeel, 1 mok suiker, snufje 
zout, 1 ei, evt. wat rozijnen of noten, 2 geraspte winterwortels en 170 gram boter. 
Bereiding: 
Meng de havermout, suiker en meel met het snufje zout door elkaar in een kom. 
Dan 1 ei toevoegen en roeren. 
Smelt op het gas in een steelpannetje de boter. De gesmolten boter toevoegen in de kom en 
weer roeren. Dan rozijnen, nootjes en/of wortel of courgette erbij doen en alles doorroeren. 
Vet een langwerpige of vierkante schaal ( + 20 x 20 cm ) in met een beetje boter en dan een 
stukje bakpapier op de bodem leggen. 
Alles bakken in een voorverwarmde oven van + 170 graden Celsius in +20 minuten. Omdat 
iedere oven anders werkt kun je na een kwartier even kijken of het al bruin gaat kleuren. Het 
ruikt dan ook al lekker in huis. 
 

Recept Courgettesoep 

Ingrediënten: 
1. verschillende courgettes (mag van alles zijn, welke je het lekkerst vindt) 
2. Uien (per grote courgette 1 ui) 
3. Knoflook (zoveel als je lekker vindt. minstens 4 teentjes) 
4. Paprikapoeder (klein beetje) 
5. Kerriepoeder (1 eetlepel per courgette) 
6. Groentebouillon (1 liter per courgette of afhankelijk van hoe dik je de soep wilt hebben) 
7. Peper en zout 
8. olijfolie 
 
Benodigdheden: 
1. Grote soeppan 
2. Staafmixer 
 
Werkwijze: 
Snij de ui, knoflook en courgette in kleine stukken. Maak de stukken niet te groot, je moet ze 
namelijk later glad maken met de staafmixer). 
Begin met het fruiten van de uien en knoflook. Naar een paar minuten kun je de courgette 
toevoegen en de paprikapoeder, kerriepoeder en peper en zout. Bak het allemaal een paar 
minuten en voeg dan de bouillon toe. Laat alles een half uurtje (of langer of korter 
afhankelijk van hoe snel de courgette wat zachter is) doorpruttelen. Voeg meer bouillon toe 
als je de soep wat minder dik wilt hebben. Dit hangt allemaal af wat voor soort courgette je 
gebruikt.  
Als alles goed doorgekookt is gebruik je de staafmixer om het allemaal egaal te maken. 
Proef het gehele en voeg nog zout en peper toe naar smaak 
 
Dat is het! Geniet ervan! 
 

 

 



 
 

Recept Kruidenspread 

Ingrediënten: 
Pakje margarine of boter  
1 a 2 tenen knoflook of daslook 
Kruiden uit de tuin naar smaak toevoegen, zoals bijvoorbeeld: bieslook, rozemarijn, tijm, 
majoraan/marjolein/ oregano, (franse) dragon, venkelloof, salie, groene brandnetelzaden, 
veldzuring. 
Naar smaak zout en (water*)peper  
Bereiding: 
Snijd de kruiden heel fijn. Prak het daarna door de margarine/ boter. Pers de knoflooktenen/ 
daslookbolletjes uit boven het mengsel. Voeg naar smaak zout en (water*)peper toe. 
*waterpeper niet gebruiken als je zwanger bent. 
 

 
Meer lezen over hoe de doe-dag verlopen is, zie https://bokkeblad.nl/doe-dag-
voedselpark-slochteren-zeer-geslaagd/  
 
Wil je ook eens een kijkje in het Voedselpark Slochteren nemen? We nodigen je 

van harte uit! Als je ons graag wilt spreken of door ons rondgeleid wilt worden, 

dan kun je het beste op vrijdag of de eerste zaterdag van de maand, tussen 11 

en 13 uur komen. Natuurlijk ben je ook welkom om mee te helpen!  

Weet je iemand anders die het leuk vindt om mee te werken in het voedselpark. 

We kunnen zeker nog hulp gebruiken. Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar 

geïnteresseerden. Als ze zelf ook de nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen ze dit 

laten weten door een email naar VoedselparkSlochteren@outlook.com te 

sturen. 
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