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ONTDEKKEN &

BELEVEN

GEWOON IN DE

NATUUR!

Dwalen door de ongerepte
natuur

IN DEZE 
EERSTE EDITIE

Welkom 
Over ons 
inspiratie en recept



'Als iemand echt van de natuur houdt, vind men overal schoonheid!'

V I N C E N T  V A N  G O G H



LEUK DAT U ZICH HEEFT

INGESCHREVEN VOOR DE

NIEUWSBRIEF VAN

GEWOONUITDENATUUR.NL

Sfeer & inspiratie deel ik graag met u! 

De natuur vind ik prachtig. En ik kan er intens van genieten
om rond te dwalen in bos en landschap. Als kind leerde ik,
achterop de fiets wild kijken en genieten van puur bos. Er
kwam een tijd dat ik het even niet zo boeiend meer vond, tot
ik als puber aan de wandel ging met mijn camera. De foto's
bewaarde ik in een plakboek. Inmiddels ben ik getrouwd met
Sander en samen hebben we 3 jongens. Met elkaar zijn we
graag in het veld te vinden. Er zijn van die momenten dat ik
mezelf onderdeel van de natuur voel en daar kan ik intens
van genieten.  In het wild is zoveel moois en lekkers te
vinden! Het plukken van bessen, noten, fruit en kruiden. Het
observeren van wild vanuit een kansel is een beleving op
zich. In deze sfeer en inspiratiemagazine neem ik u graag
mee in dat waar ik heel gelukkig van wordt. 

Veel kijk- en leesplezier! 

Hartelijke groet, 

Caroline Neeleman- Kok 

GEWOONUITDENATUUR.NL in het
kort:
- Opgericht door Caroline
Neeleman- Kok  
- Rijksstraatweg 35 Ridderkerk 
- Webshop met natuurproducten
- Workshops  in NL
- Duurzame relatiegeschenken 
- Oogst en verwerking van                             
natuurproducten 
- Organiseert (natuur/
team/gezins)uitjes in  de Duitse
Eifel    
- www.gewoonuitdenatuur.nl 
     



DE 4

SEIZOENEN
'De natuur heeft geen haast, en toch komt alles af.'
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ELK SEIZOEN

HEEFT IETS

BIJZONDERS.

We leren het als kind: de 4 seizoenen:  lente, zomer, herfst en
winter. Elk jaar weer kunnen we uitkijken naar het volgende
seizoen wat voor de deur staat. Sinds dat we veel in de
natuur zijn beleven we de seizoenen intenser. Zaaien, rijpen,
oogsten en genieten. Dit zie je terug in de tuin, natuur en de
moestuin. 

   

Wat de lente niet zaaide, 
Kan de zomer niet rijpen,
de herfst niet oogsten, 
de winter niet genieten. 
(j. Gottfried von Herder)



PLUKKEN IN

HET WILD
Jouw wekelijkse creatieve projecten
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NAAR BUITEN!

Struinen, rondkijken,
plukken en proeven. 

Er is zoveel lekkers en gezonds te vinden 'gewoon in de natuur!' 
Van bramen, sleedoorn, bessen, bloesem en vruchten 
maken we met veel plezier oa. jam, gelei, ijs en likeur. 
Wanneer een potje op tafel komt denken we vaak terug aan het
mooie moment dat we aan het plukken waren of gezellig met elkaar
in de keuken de oogst hebben verwerkt. 



LIKEUR

MAKEN
gewoonuitdenatuur.nl
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RECEPT
gewoonuitdenatuur.nl
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HOMEMADE

CHUTNEY

Niets is lekkerder dan
zelfgemaakte chutney
Ingredienten: 

Was de pruimen en snijd ze in stukken, verwijder de pitten.
schil de appels en verwijder het klokhuis en snij in kleine
stukjes. Pel de tomaten, verwijder de zaadjes en snij ze in
blokjes. Pel de look en de uien en versnipper. Doe alles in een
stoofpot met frambozenazijn en laat opkoken. Voeg de suiker
toe, samen met de nootmuskaat, het paprikapoeder, de
cayennepeper en het gemberpoeder. 

Laat alles 45min. sudderen op een heel laag zacht vuurtje, en
laat alle vocht verdampen (zonder deksel). 
De rozijnen voeg je de laatste 10 min. toe, dus na 35 min
sudderen. Schep de chutney over in schoongemaakte glazen
potjes. Plaats het deksel erop, draai vast en zet het potje op
z'n kop. na 10 minuten weer opkeren. 
(De deksel zuigt vacuum, de chutney is houdbaar, zolang het
deksel bij het induwen geen geluid maakt.) 

Voor 6 potjes van 320ml 
350 gr pruimen 
400 gr appels
400 gr uien
350 gr tomaten 
1 teentje knoflook
100 gr rozijnen
1,5 dl frambozenazijn 
snuifje nootmuskaat, paprikapoeder,
cayennepeper 
1 kl gemberpoeder
110 gr rietsuiker 



WILD

SPOTTEN
gewoonuitdenatuur.nl
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STILTE, RUST

EN UITZICHT  

Een plekje in de natuur en
luisteren naar de stilte...

Volkomen stilte en rust. Stilte in de natuur en dan luisteren
naar wat je wel kunt horen. Het enorme gezang van vogels,
tot de schemer valt. De reeën komen één voor één de
dekking uit. Dan opeens lijkt het alsof de vogels in één
moment allemaal stoppen met hun zang om vervolgens de
volgende morgen weer verder te gaan. Een kabbelend
beekje, het geruis van de wind. De geur van het bos of gras
en soms opeens de geur van wilde dieren. Dat kan je zomaar
gebeuren. Terwijl je in de verte de OE-HOE van de uil hoort,
staat er ineens een rotte varkens om je heen. en soms zijn er
momenten dat je echt niks lijkt te zien of horen. Hoe beleeft
u de natuur?            



OOGST

VERWERKEN
Jouw wekelijkse creatieve projecten
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JACHT &

FAUNABEHEER
gewoonuitdenatuur.nl 
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JAGEN EN

VERZAMELEN 

Met zorg en aandacht
oogsten en selecteren we
'gewoon' uit de natuur.

Jacht: We houden ons er graag mee bezig. We dragen bij aan
schadebestrijding. Dit doen we met uiterste zorgvuldigheid.
Ook houden we ons bezig met faunabeheer. 



KOKEN MET

WILD EN

GROENTEN 
Jouw wekelijkse creatieve projecten
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'WETEN WAT JE

EET.'

 korte voedselketen

In de loop van de tijd leerde ik het verhaal achter vlees van
wild kennen. De smaak leerde ik waarderen. Het feit dat het
stukje vlees wat ik eet onbewerkt is en direct uit de natuur
komt maakt dat ik het waardeer en er zorgvuldig mee om ga.
Na het zaaien, poten, verzorgen en oogsten van groenten uit
de moestuin genieten we van pure smaak van onbespoten
groenten en kruiden.  





BIJEN HOUDEN
gewoonuitdenatuur.nl
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BIJENKAST IN

DE MOESTUIN

'Bijen vliegen af en aan.'

Sinds kort hebben we in onze moestuin een bijenkast. De
imker komt regelmatig langs om te kijken hoe het met het
bijenvolk gaat. We kijken mee en leren zachtjes aan het
proces en gedrag van de bijen kennen. Wie weet kunnen we
in de toekomst zelf bijen houden. 
De honing is in de loop van het jaar te vinden in onze
webshop. 



MOESTUIN
gewoonuitdenatuur.nl
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HET GELUK ALS

ZAADJES

ONTKIEMEN

Alles op z'n tijd. Zo is het ook met een moestuin. Jaren
geleden droomde ik er al van. Ik dacht geen tijd te hebben.
Eerlijk, ik pakte niet door. De plannen en ideeën bleven in
mijn hoofd maar kwamen niet uit m'n handen. Nu we
eenmaal 'gewoon' begonnen zijn geniet ik enorm van het
bezig zijn in de moestuin. 

Zaaien, poten, oogsten en gebruiken. Onkruid wieden en
watergeven zijn ook niet onbelangrijk. De kinderen doen ook
graag mee. Het streven is toch wel dat de kinderen alles in
ieder geval proeven wat uit de moestuin komt. 
Die blije snoetjes achter een vers bord spinazie, uit eigen tuin
is geweldig! De aardbeien worden rood gekeken en hebben
tot nu toe de keuken nog niet gehaald.



KIND & NATUUR
gewoonuitdenatuur.nl

M E I  2 0 2 1  |  V O L .  I

DURVEN WE HET

NOG?

Kinderen vrij laten
bewegen, gewoon in de
natuur.

Laat een kind vrij bewegen in de natuur en je zult verrast
worden!  De creativiteit, uithouding- en
doorzettingsvermogen en fantasie van een kind is groter dan
wij denken! Kinderen leren zelf risico's nemen,
verantwoording dragen en gaan uitdagingen aan. We leven
in een tijd waarin wij, 'als grote mensen' onze kinderen willen
beschermen.  Maar laten we ze nu eens vrij hun gang gaan
'gewoon in de natuur!' Het is echt genieten voor kind en
ouder. En na een dag vrij bewegen in de natuur, vooral heel
lekker slapen! 







BLOG
www.gewoonuitdenatuur.nl 
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BLOG &

NIEUWSBRIEF

Spreekt de sfeer u aan? En
wilt u deze unieke sfeer
zelf ontdekken en beleven?
Binnenkort mogelijk! 
-Individueel 
-Gezinsuitje
-Teamuitje
-Alternatieve werkplek in
natuurlijke sfeer

Nieuwsbrief: 
Op de website kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief,
deze ontvangt u in uw mailbox. Houdt de nieuwsbrief in de
gaten. Later volgt er meer info over de mogelijkheden voor
workshops in Nederland en overnachtingen en uitjes de
Duitse Eifel! 

De blog van gewoonuitdenatuur.nl is te vinden op
www.gewoonuitdenatuur.nl
In de blogs schrijf ik over belevenissen, ontdekkingen van
gewoon uit de natuur en dagelijkse gebeurtenissen. 

Caroline Neeleman- Kok
06-49499221
info@gewoonuitdenatuur.nl
www.gewoonuitdenatuur.nl 
KVK: 82288380
volg ons op LinkedIn / Instagram 




