
 

Eten met de grutto op de achtergrond 

 

Met een klein maar gevarieerd (BO, MBO, HBO, GGD, NME, dorpstuin) gezelschap streken we op 

donderdag 24 mei 2018 neer op een prachtige locatie in Hemelum: de Flinkefarm. De zon scheen volop 

en de grutto liet flink van zich horen!  

Joline (GGD) en Agnes (IVN) beiden makelaar van het programma Jong Leren Eten voor de provincie 

Friesland initieerden deze bijeenkomst om in de Regio te kijken wat er speelt op het gebied van 

voedseleducatie en hoe we meer kunnen verbinden en samenwerken.  

We stelden ons aan elkaar voor door ook met elkaar te delen van wie je had leren koken: meekijken 

met mama, veel kookcursussen, van oma, veel zelf uitproberen, veel bezig met gezonde voeding, 

organiseren van eigen kookclubs, het oude kookboek van mama, niet kunnen koken.  

Na deze eerste kennismaking gingen we aan tafel en aten we een heerlijke soep. Aan tafel werd al 

volop genetwerkt en gegevens uit gewisseld.  

Na de soep gingen we in in twee groepjes uit een. Op een grote flap-over was een Soeppan getekend, 

hierin schreven we de ingrediënten die wij nodig achten om een goede soep te kunnen bereiden in 

deze Regio.  

De ingrediënten van de beide soepen deelden we met elkaar onder het genot van een hartige taart en 

een kleurrijke salade. En als laatste een heerlijk toetje!  

Een aantal ingrediënten uit de verschillende pannen: ruim aanbod via GroenDoen (nog meer inzetten 

en verbinden), duidelijke verschillen tussen de twee gemeenten, inzetten van wijkcentra en 

dorpstuinen, kok in de klas verder uitbreiden, samenwerking tussen BO, MBO en HBO van belang, 

aansluiten bij al bestaande initiatieven zoals gezonde school, schoolfruit etc., breed wegzetten van 

programma; draagvlak bij bedrijven, boeren, scholen, ziekenhuizen etc.  

Waar veel draagvlak voor ontstond was de ontwikkeling van een campagne voor de mobiele keuken. 

Met daarbij een instructiefilmpje voor leerkrachten en digitale lessen. De NHL zou hierin iets kunnen 

betekenen. De uitrol kan via GroenDoen. Na de vakantie komen we weer bij elkaar om onder andere 

dit punt verder uit te werken.  

Met een klein clubje brachten we nog een bezoek aan de Griene Poarte in Warns. Waar Edwin vol 

passie ons meenam in de tuin die die van onderop heeft opgebouwd. Zie voor meer informatie: 

https://grienepoarte.wordpress.com/ 

De rol van de Jong Leren Eten makelaars is vooral een aanjaag- en impulsrol. De Regio zelf moet het 

doen. Wanneer er soepen zijn die zeker opgediend moeten worden, klop dan gerust aan, dan zorgen 

https://grienepoarte.wordpress.com/


 

er voor dat de juiste randvoorwaarden ook in orde komen en we de soep lekker heet kunnen opdienen 

en de pan tot aan de bodem leeg wordt gegeten! Zoek elkaar vooral op en vraag onze steun waar 

nodig! Bijgevoegd zijn alle contactgegevens.  


