
Boerengeluk 

Herfst-tijd   Paddestoelentijd 

De herfst is weer begonnen, maar afgelopen zondag weinig van te merken. 

Bijna 20 graden heerlijk in het zonnetje een bakkie koffie drinken. 

Maar toch bij ons in de paddestoelekwekerij is het herfstzeizoen begonnen. 

Herfstzeizoen wil bij ons zeggen dat het Wildseizoen is begonnen. 

Een lekker stukje vlees met oesterzwammen of bospaddestoelen erbij. 

Als je nu naar een restaurant gaat eten zitten er meestal wel Paddestoelen bij het menu. 

Denk aan een lekkere Paddestoelesoep met een stokbroodje. 

Of een salade waar Paddestoelen in zitten verwerkt.  

Een stukje paddestoelepaté voor bij de lunch. 

Je kunt altijd wel een lekkere maaltijd op tafel zetten met Paddestoelen erbij. 

Kijk maar eens op www.oesterzwammen.nl 

Dit is de website van de oesterzwammen vereniging. 

Hier staan verschillende recepten op waar oesterzwammen in gebruikt worden. 

Je kunt het zo makkelijk en moeilijk maken wat jezelf wil. 

Je kunt de oesterzwammen ook heerlijk kaar maken met een uitje en paprika’tje in de pan. 

Zo klaar en heerlijk bij de boterham. 

In de kwekerij zijn we nu al volop aan het voorbereiden voor de kerst. 

Wat de klanten denken te willen gaan afnemen. 

En hoe we de planning in de kwekerij  zo optimaal mogelijk kunnen maken. 

Om zoveel mogelijk oesterzwammen te kunnen produceren op het juiste moment. 

En om het personeel zo goed mogelijk in te delen. 

 

Als je nu naar het bos gaat  om een mooie wandeling te maken dan zie je dat alles mooi aan 

het veranderen is. 

De blaadjes gaan langzaam aan het verkleuren en vallen van de bomen. 

Als je goed rondkijkt dan schieten de Paddestoelen weer uit de grond. 

je mag deze natuurlijk niet plukken, maar het is wel bijzonder om ze goed te bekijken. 

Als je bijvoorbeeld een spiegeltje meeneemt naar het bos dan kun je de onderkant van de 

Paddestoelen bekijken. Dit is heel mooi en interessant. 

Hier kun je dan ook hele mooie foto’s van maken. 

 

Hoop dat iedereen er zin in heeft gekregen om een mooie boswandeling te gaan maken en 

daarna te gaan genieten van een heerlijke kop paddestoelesoep . 

 

Boerengeluk is te genieten van de mooie natuur die van iedereen is, onder het genot van 

een heerlijk  product van onze eigen kwekerij. 

 

 

http://www.oesterzwammen.nl/


Naam: Wendy Verbruggen 

Leeftijd: 43 jaar 

Status: getrouwd met John Verbruggen 

              Samen 3 kinderen, Kelly 17 jaar, Roy 15 jaar, en Ilse 12 jaar 

Beroep: telen van Oesterzwammen en alles wat erbij hoort. 

 


