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Mensen die al jaren mijn nieuwsbrief ontvangen weten dat ik altijd begin met 

een verhaaltje, een inleiding, over wat de natuur ons symbolisch laat zien. 

Over de energie van de maan(d) en hoe je daar op een natuurlijke manier in 

mee kan bewegen, Maar ook over de wisselingen van de seizoenen, hoe daar 

vroeger bij stil gestaan werd en hoe je dat zou kunnen vertalen naar onze 

huidige tijd. Kortom, verhalen die jou weer dichter bij de natuur brengen, in 

een meer natuurlijk ritme misschien, in verbinding met alles wat groeit en 

bloeit om je heen. Dat is mijn intentie althans. 

Aan het einde van de nieuwsbrief lichtte ik een kruid uit en deed een 

suggestie over hoe wilde planten culinair te gebruiken zijn, in de vorm van een 

recept. De cursussen, workshops en wandelingen zorgden eventueel voor de 

verdieping.  

 

Er is veel te vertellen over planten en kruiden, teveel om in een nieuwsbrief 

over uit te wijden en ook in de workshops en cursussen kan niet alles evenveel 

aandacht krijgen. Bovendien ben je nooit uitgeleerd op het gebied van 

geneeskracht en gebruik van kruiden en wilde planten, ook ik niet. Zo is het 

idee ontstaan van het “Dagboek van een kruidenvrouw”.  

 

Dagboek van een kruidenvrouw 

Workshop Gemmotherapie 

Wilde wandeling 

Kruidencursus 

Individuele coaching 

Heel Natuurlijk 
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Het programma en de activiteiten van Heel Natuurlijk gaan nog steeds 

verstuurd worden via de mail naar geïnteresseerden en zijn te vinden op mijn 

website. De verhalen en recepten verhuizen naar mijn dagboek, waarin ik  je 

wekelijks mee op pad neem de natuur en mijn keukentje in.  

Bijna dagelijks zwerf ik buiten rond en zie ik hoe de natuur weer tot leven 

komt. Ik aanschouw, verwonder me, pluk, graaf, verwerk kruiden en planten 

tot zalven en tincturen, droog ze of ze belanden op mijn bord. Daarnaast is 

de natuur mijn coach zoals zij ook de jouwe zou kunnen zijn……want …zo boven 

zo beneden…zo buiten, zo binnen, in figuurlijke zin. Hoe leuk zou het zijn om 

jou deelgenoot te kunnen maken van mijn reis door de seizoenen via een 

wekelijkse mail met de aantekeningen, foto’s, recepten, tips en verhalen in 

mijn dagboek van die week. 

 

Je kan een abonnement nemen op mijn dagboek voor een jaar. Het eerste 

hoofdstuk zal verstuurd worden op 2 maart, op de dag van de nieuwe maan. 

Wil je later instromen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Het abonnement 

start dan op de eerste nieuwe maan na inschrijving en loopt een jaar door alle 

seizoenen heen.  

 

Dagboek van een kruidenvrouw 

Start: Elke nieuwe maan  

Bijdrage: € 125,00 per jaar (of €12,50 per maan)  

Aanmelden of meer info: info@heelnatuurlijk.nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemmotherapie is een vorm van fytotherapie (kruidengeneeskunde) waarbij in 

plaats van wortels, blad, vrucht, bast of bloem, gebruik wordt gemaakt van 

jonge loten, knoppen of kiemen van bomen en struiken. Het Latijnse 

“Gemmae” betekent “knop”.  

Therapie 
Gemmo 
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Gemmotherapie wordt ook wel fyto-embryotherapie genoemd en 

Gemmotherapeutische middelen zijn zo waardevol omdat in de knop of jonge 

loot als het ware de blauwdruk van de hele plant of boom aanwezig is en dus 

ook het werkingsveld breder is. Het vroege voorjaar is hét moment om aan de 

slag te gaan met het maken van gemmotherapeutische middelen. Tijdens deze 

workshop leer je over de geschiedenis, de verschillende struiken en bomen die 

kunnen worden gebruikt en je maakt je eigen tinctuur. 

 

Locatie: Bergeijk 

Datum: Woensdag 2 maart  

Tijd: 9.30 uur – 12.00 uur 

Bijdrage: € 37,50 (incl. naslagwerk, materialen) 

Aanmelden: info@heelnatuurlijk.nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op mijn dagelijkse menu staan wilde planten. Ze maken gerechten pittig, 

kruidig, gezonder en het verzamelen ervan is een meditatie op zich. Veel van 

deze planten zijn niet alleen eetbaar maar hebben ook geneeskrachtige 

eigenschappen. Je zou het eten van een “wilde” maaltijd preventieve 

geneeskunde kunnen noemen.  

 

In maart starten weer de “wilde” wandelingen. Ik vertel je alles wat je in het 

algemeen moet weten over wildplukken onder het genot van een kopje 

Bergeijkse kruidenthee. Daarna gaan we naar buiten om te zien wat er zoal 

groeit en bloeit aan planten die voor ons interessant zijn.  

Wandeling 

http://www.heelnatuurlijk.nu/
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Ik vertel over hun geneeskracht, hun culinair gebruik, over sages en legendes en 

laat je vooral zien wat al die planten, kruiden en bomen ons te vertellen 

hebben.  

Leuk detail is dat de wandeling start op de plukroute en nabij het voedselbos 

die zijn aangelegd in de wijk waar ik woon. Over het ontstaan van dit mooie 

project kan ik je ook alles vertellen en wie weet doe je inspiratie op voor je 

eigen tuin of buurt?  

 

Locatie: Bergeijk 

Datum:  Zondag 13 maart 

Tijd:   10.00 – 12.00 uur 

Bijdrage: € 20,00 pp 

                         (kinderen tot en met 12 jaar € 10,00)   

Aanmelden: info@heelnatuurlijk.nu 

In maart start weer een basiscursus over geneeskrachtige kruiden en eetbare 

wilde planten. De cursus omvat 4 bijeenkomsten die vooral praktisch gericht 

zijn en waarin een aantal basiskruiden uitvoerig besproken worden. We gaan alle 

zintuigen prikkelen; we ruiken, proeven, kijken en voelen, zodat je werkelijk de 

verbinding maakt met de kruiden die besproken worden. De volgende thema’s 

komen aan bod:  

• Tinctuur maken 

• Zalf maken 

• Kruiden oogsten, drogen en bewaren 

• Kruidenolie maken 

• Signatuurleer 

• Wildplukken(buitenactiviteit) 

Kruiden 
Cursus 

http://www.heelnatuurlijk.nu/
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De producten die je zelf maakt gaan mee naar huis en na de cursus is de basis 

gelegd om zelf aan slag te gaan met de planten uit je omgeving.  

Alle informatie die besproken wordt tijdens de lessen wordt via de mail 

toegestuurd zodat je een overzichtelijk naslagwerk hebt.  

Nog 1 plaats beschikbaar! 

 

Locatie:    Bergeijk 

Data:      12, 19, 26 maart en 2 april 

Tijd:          9.30 – 12.00 uur 

Bijdrage:  € 135,00 inclusief alle materialen, naslagwerk, 

kruidenthee en een “wilde” versnapering (biologisch 

en huisgemaakt) 

Aanmelden: info@heelnatuurlijk.nu 

 
 

Energie coaching individueel 

De natuur streeft naar balans. Ze ontkiemt, groeit en bloeit, laat los en ze 

laat haar vruchten en zaden weer opnieuw ontkiemen zodat de cirkel rond is. 

Alles in een perfect evenwicht en in een natuurlijk ritme. Als onderdeel zijnde 

van de natuur zijn wij mensen onderhevig aan dezelfde principes. Als het 

evenwicht is verstoord of we zijn te ver weg gedreven van ons natuurlijk 

ritme, dan kunnen er zaken misgaan. Dat voel je, de grootste boodschapper 

daarin is je lichaam, maar gelukkig heeft het een enorm vermogen tot herstel.  

Dat helingsproces gebeurt bij voorkeur op een heel natuurlijke wijze, door je 

bijvoorbeeld weer te verbinden met jezelf, met de natuur, met je creativiteit 

of met een andere visie op leven, op voeding, op belasting en belastbaarheid. 

Zo komt er beweging in energie en energie weer in beweging en zal je merken 

dat veel antwoorden in jezelf te vinden zijn, vanuit jouw eigen wijsheid en die 

van je lichaam. 

Ik heb veel eigenwijsheid om met je te delen, zodat jij weer in contact komt 

met de jouwe. Vind je het fijn als ik eens met je meekijk, je tools aanreik, je 

een luisterend oor biedt dan maak ik graag tijd voor je vrij tijdens een 

wandeling of onder het genot van een, op maat samengesteld, kopje 

kruidenthee aan mijn keukentafel. 
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Locatie:    Bergeijk           

Bijdrage: € 40,00 per sessie 

Afspraak maken of meer info:  

via info@heelnatuurlijk.nu o.v.v. je telefoonnummer 

 

De sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar omdat ik er voor 

gekozen heb me niet aan te sluiten bij een beroepsvereniging.  

Op deze manier kan ik in alle vrijheid werken op de manier die bij mij past en 

die het beste aansluit bij jouw vraag en verwachting.  

 

Warme groet en misschien tot ziens…… 

 

Ingeborg Nienhuis 

 
 
 
 

Aangesloten bij 
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