Herdenkingsbank met Zilverlinde van Praktijk Zilverlinde
Ter gelegenheid van het 1e lustrum van natuurgeneeskundige Praktijk Zilverlinde heeft Gerard Borm
een herdenkingsbank met Zilverlinde aangeboden aan boswachter HarcoBergman van Staatsbosbeheer. De bank heeft een prachtige plekje gekregen in het Kuinderbos aan de rand van een schitterend
ven, langs een doorgaande fietspad. De bank is geplaatst richting de Wellerzandweg te Bant waar
Praktijk Zilverlinde is gevestigd.
Volgens Gerard Borm is er een duidelijke parallel tussen wat mensen in zijn natuurgeneeskundige
praktijk ervaren en wat er met mensen gebeurt als ze in het Kuinderbos wandelen, joggen of er te
paard doorheen trekken. Mensen komen in beide gevallen weer meer tot zich zelf / meer in balans.
Het Kuinderbos ligt dicht bij natuurgeneeskundige Praktijk Zilverlinde. Dieren uit het Kuinderbos
zoals de ringslang en roofvogels worden dan ook regelmatig op het erf van Praktijk Zilverlinde
waargenomen en omgekeerd halen de honingbijen, die op het erf worden gehouden, nectar van
bloemen die in het Kuinderbos bloeien zoals leverkruid en wilgenroosje. Met het aanbieden van de
bank en boom wordt deze wisselwerking en overeenkomst tussen het Kuinderbos en Praktijk Zilverlinde onderstreept.
Hommels en (nacht)vlinders zijn gek op de nectar van de bloesems van de zilverlindeboom. Op deze
wijze draagt de nieuw geplante boom op termijn ook weer een steentje bij aan het insectenleven in
het Kuinderbos. De boom heeft ook medicinale eigenschappen. Hiertoe worden bladknoppen in het
vroege voorjaar verzameld en in alcohol getrokken. Deze hebben een rustgevende werking voor o.a.
de geest en buik.
Praktijk Zilverlinde heeft zich afgelopen 5 jaar naar volle tevredenheid ontwikkeld. Met o.a. detoegepaste manuele technieken waaronder Bowen Techniek maar ook o.a. met voor de persoon uitgeteste
supplementen kunnen mensen worden geholpen bij een veelheid aan klachten. Optimalisatie van de
voeding is daarnaast ook vaak aan de orde.
Aandacht, tijd en rust zijn de kenmerken van de consulten wat resulteert in betrokken zorg. Recent is
gestart met nieuwbouw van de praktijk op de huidige locatie zodat het komende decennium de praktijk
nog professioneler kan worden voortgezet. Voor meer informatie zie www.praktijkzilverlinde.nl
Ook belangstelling om een herdenkingsbank te plaatsen in het Kuinderbos ter nagedachtenis aan een
overledene of zoals Gerard tijdens een jubileum van een bedrijf of gewoon omdat u het Kuinderbos
wilt steunen? Neem hiervoor vrijblijvend contact op met de boswachter via
H.Bergman@staatsbosbeheer.nl. De banken worden vervaardigd door meubelmaker Marco Tabak van
het Ribbenhout uit Blankenham en zijn gemaakt van hout uit het Kuinderbos.

