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 c Extinction Rebellion gebruikt logo gemeente Deventer

Actiegroep verstuurt 
5000 ‘nepbrieven’

Castor van Dillen
Deventer

Duizenden Deventenaren keken 
afgelopen weekeinde vreemd op 
bij het legen van de brievenbus. Op 
een A4’tje stond een boodschap 
die afkomstig leek van de ge-
meente: ‘Deventer roept een kli-
maatnoodtoestand uit.’ Wie door-
las tot het einde van het papier, zag 
dat-ie was gefopt door Extinction 
Rebellion.!

De A4’tjes leken op officiële ge-
meentelijke brieven, waardoor 

verwarring kon ontstaan. De kli-
maatactiegroep verspreidde in to-
taal 5000 exemplaren in de woon-
wijken van de Hanzestad. In 
Apeldoorn werden met een verge-
lijkbare actie ook nog eens duizend 
brieven verspreid.

De gemeente Deventer bena-
drukt dat zij deze boodschap niet 
heeft verspreid.! ,,We balen ervan 
dat dit onder onze ogen gebeurt’’, 
reageert woordvoerder Maar-
ten-Jan Stuurman. ,,Als er een logo 
van ons op staat, moeten mensen 
er ook op kunnen vertrouwen dat 
het van de gemeente is.’’

Volgens Stuurman heeft de ge-
meente niet heel veel reacties ge-
had. ,,Op sociale media hebben we 
wat reacties gekregen en we ont-
vingen ook twee mailtjes van in-
woners’’, zegt hij. De gemeente is 
dan ook niet van plan maatregelen 

te nemen tegen Extinction Rebel-
lion, maar keurt de actie af. ,,Als je 
gaat protesteren, doe het dan onder 
je eigen naam.’’

‘Geslaagde actie’
Voor Extinction Rebellion is de ac-
tie geslaagd. De actiegroep heeft er 
een paar leden bij. ,,Ik heb net ge-
zien dat drie nieuwe mensen zich 
vandaag hebben aangemeld’’, zegt 
Paul Hendriksen, woordvoerder 
van de Deventer.

Extinction Rebellion wil vooral 
de politiek wakkerschudden.! De 
klimaatactiegroep vindt dat in De-
venter, en ook Apeldoorn, de kli-
maatnoodtoestand moet worden 
uitgeroepen. In februari is in de 
Deventer gemeenteraad een voor-
stel daarover nipt verworpen. ,,Na 
dat voorstel in de gemeenteraad is 
het doodstil geworden in Deven-

ter’’, zegt woordvoerder Hendrik-
sen. ,,We vinden dit een effectieve 
manier om te laten zien dat de 
overheid verzaakt door op deze 
manier met de burgers te commu-
niceren over de klimaatcrisis.’’

Extinction Rebellion is een 
groep klimaatactivisten die over de 
hele wereld actievoert, zoals het 
bezetten van gebouwen of het 
blokkeren van wegen. Soms leidt 
dat tot arrestaties. Ook in Deventer 
is de actiegroep actief. 

Of het verspreiden van zo’n 
grote stapel papier door de stad wel 
zo goed is voor het klimaat? Hen-
driksen: ,,Het papier is gekozen op 
basis van de ecologische kwaliteit. 
Maar wat weegt uiteindelijk 
zwaarder? We kunnen de bood-
schap moeilijk met postduiven 
overbrengen. Op sommige mo-
menten breekt nood wetten.’’

Extinction Rebellion heeft 
5000 brieven met het logo 
van de gemeente Deventer 
verspreid waarin de 
klimaatnoodtoestand wordt 
uitgeroepen. 

Laurette van Slobbe teelt wilde planten en maakt er vervolgens verse thee van. 
,,Wilde planten zijn voedzaam en geneeskrachtig.’’ c regio 5

Kijken en proeven op Twellose theeakker

HOLTEN

Sterrenkok 
Dalhuisen aan de 
slag bij Voltaire
Arturo Dalhuisen gaat na 
een tussenperiode van twee 
jaar weer aan de slag in het 
topsegment van de restau-
rantwereld. De talentvolle 
kok, afkomstig uit Holten, 
kookte een Michelinster bij 
The White Room van het 
Krasnapolskyhotel in Am-
sterdam. Nu heeft Michelin 
bekend gemaakt dat Dalhui-
sen gaat koken in Voltaire. 
Dat toprestaurant van Parc 
Broekhuizen in Leersum 
heeft één Michelinster.!

Jacob Jan Boerma,! van 
voormalig sterrenrestaurant 
De Leest in Vaassen, en Tho-
mas Diepersloot, voormalig 
chef van Voltaire, openen 
Fine Fleur in Antwerpen. 
Door die verschuiving is er 
plek voor Dalhuisen. Hij 
werkte de afgelopen paar jaar 
voor chef Dennis Huwaë die 
op verschillende locaties 
kookte.
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Winter Wonderland in Worpplantsoen 
terug op agenda dankzij coronasubsidie 
Terug van weggeweest:!Kerst in 
de Koepel. Het oudste stadspark 
van Nederland wordt omgeto-
verd tot een Winter Wonderland. 
Het kerstevenement in het De-
venter Worpplantsoen stond van 
2013 tot 2016 al op de agenda.!

De vrijwilligers van stichting Mu-
ziekkoepel Nering Bögel konden de 
organisatie niet meer rondkrijgen. 
Dat lukt dit jaar wél, mede dankzij 
een injectie van de gemeente De-
venter. ,,Nu is het nog wel kort dag 
om het programma in te vullen.”

Aldus Ben van Raan van de orga-
nisatie. De stichting roept Deventer 

muzikanten, (big)bands, zangers, 
dansers, kunstenaars en kunsten-
makers op om zich te melden. Ook 
is er plaats voor kraampjes van 
stichtingen, clubs en verenigingen.!

In de muziekkoepel in het park 
zullen muziek en optredens zijn,  
vuurpotten, kraampjes, warme 
drankjes en winterse lekkernijen, 
een herdertjestocht voor kinderen, 
midwinterhoornblazers, dansgroe-
pen en exposities.!

Het evenement verdween een 
paar jaar geleden omdat het voor de 
(oudere) vrijwilligers te zwaar 
werd om bijvoorbeeld met tenten 
te zeulen en deze op te zetten. 

Dankzij 3000 euro subsidie kan de 
organisatie voor dit soort klusjes 
professionals inhuren. De muziek-
koepel doet een beroep op een spe-
ciale coronaregeling die de ge-
meente introduceerde om evene-
menten weer op te pakken. Van 
Raan: ,,Wij mikken dit jaar op zeker 
1500 bezoekers, flink meer dan in 
de vorige edities.”

Kerst in de koepel (gratis entree) 
is op!19 december van 13.00 tot 18.00 
uur in het Worpplantsoen.! Aan-
melden tot en met 20 oktober, 
daarna volgt een selectie en wordt 
het programma samengesteld.
 – Martijn Ubels

 e Een kinderkerstkoor tijdens een van de vorige edities in het 
Worpplantsoen. EIGEN FOTO

Bramenthee of een kopje 
klo!e? In Twello kan het

Sander Grootendorst
Twello

De eerste vraag die Laurette van 
Slobbe in haar theetuin aan de Ver-
meersweg stelt: ,,Wat wil je drinken: 
thee, koffie of cappuccino?”!,,Eh, thee 
graag.”!,,Dat is het enige juiste ant-
woord”, lacht ze. ,,Wat mag het zijn: 
thee van gefermenteerd bramenblad, 
van gefermenteerd bramenblad met 
roos, akkerdistelwortel en munt of 
biologische zwarte ceylonthee met 
engelwortel en berenklauw?”!,,Doe 
maar de middelste.”

Dochter Mariëlle Hesselink neemt 
de rol van ober op zich en presenteert 
een dienblad met theeglazen.

Stukje Java in Twello
Bij het woord theeplantage denk je 
aan Java, niet aan Twello. ,,Zelf noem 
ik het een theeakker”, zegt Van 
Slobbe. ,,Ik teel er bijvoorbeeld de en-
gelwortel en de berenklauw.” Ze ont-
wikkelt producten zoals deze thee 
voor kleinschalige ondernemingen. 
Haar eigen onderneming heet Florae. 
De eetbare (en drinkbare) wilde flora 
is haar specialiteit, ze schrijft er ook 
boeken over, onlangs verscheen Ba-
sisboek wilde bladgroente. ,,Mijn doel-
stelling is dat wilde planten veel 
meer onderdeel worden van ons da-
gelijks leven. Ze zijn voedzaam en 
geneeskrachtig: als eenvoudige huis-
middelen vaak zeer effectief.” De 
theetuin is in juni geopend. 

Anderhalf jaar geleden stopte Van 
Slobbe stopte bij de Hof van Twello, 
die ze voorzag van eetbare planten-
van-eigen-land en waar ze de horeca 
deed. Met haar man Gert Jan Jansen 
runde ze het ecologisch landgoed dat 
inmiddels aan nieuwe eigenaren is 
overgedragen. Gert Jan en Laurette 
hebben samen een adviesbureau 

voor rendabele biodiversiteit.
,,Als je bramenblad fermenteert, 

ontsluit je net als bij zwarte thee de 
smaaktonen in het blad. Er zit veel 
looizuur in. En melkzuurbacteriën, 
want die zweven in de lucht. Je proeft 
de diepgang van het bramenblad. En 
daarbij het aardse van de akkerdistel-
wortel. Lekker, en goed voor de le-

 e Dochter Mariëlle 
Hesselink serveert de 
verse thee van eigen 
bodem. Rechts Lau-
rette van Slobbe. FOTO 

RONALD HISSINK

ver.”
,,In Nederland neemt de interesse 

voor het gebruik van wilde planten 
wel toe, maar veel mensen vinden 
eten uit de natuur nog steeds raar. 
Het zit niet in onze genen.” 

Vroeger was er geen keus: ,,Je 
moest het doen met wat er in de om-
geving beschikbaar was. En daar het 
beste van maken. Ook in de winter 
kun je nog met wilde planten toe. 
Kleine veldkers, witte dovenetel, de 
kiemplantjes van kleefkruid. En 
brandnetels steeds afsnijden, dan 
blijven ze groeien tot de vorst invalt. 
Er is veel van die kennis verloren ge-
gaan omdát het niet meer hoefde. Je 
hebt de voedselindustrie en de su-
permarkt, we zijn niet meer gebon-
den aan wat er van nature is.”

Die verbinding voelde Van Slobbe 
van jongs af wel: ,,Toen ik nog heel 
klein was sjouwde ik al rond met een 
determineertrommeltje voor plan-
ten. Ik was altijd in de natuur te vin-
den. Toen ik 9 of 10 was, droogde ik 
ze en plakte ze in een boekje met de 
Latijnse namen erbij. Ik was toen al 
geïnteresseerd in wat je met planten 
kunt doen. Eten, genezen, verven… 
Ik kan nog altijd diep ontroerd raken 
van hun schoonheid en hun genees-
kracht.”

De natuur blijft aanbieden: toen op 
het erf van Gert Jan en Laurette 
spontaan kamille opkwam, is het ge-
oogst om er kamillethee van te kun-
nen fabriceren. Dat is een drank die 
de meesten nog wel kennen. Maar 
wat te denken van kloffie?

,,Nee, geen koffie. Wél een goede 
afwisseling voor als je even geen zin 
hebt in thee. In de theeakker groeit 
ook de klis, de wortel daarvan rooster 
ik en ik doe er carob bij, dat is een ca-
caovervanger. Goed voor lever en 
darmen.’’

Liefhebbers kunnen nog thee ko-
men proeven op zaterdag 16 oktober 
bij een workshop over eetbare wilde 
planten.
a florae.nu

LAURETTE VAN SLOBBE TEELT WILDE PLANTEN IN THEEPLANTAGE AAN DE VERMEERSWEGREPORTAGE

Sinds vorige week 
verkrijgbaar in twee 
Deventer zaken en, al 
langer, via de website 
van Laurette van 
Slobbe: thee uit Twello, 
van lokaal geteelde 
wilde planten. 


