128 - Maartwerk
We mogen deze maand toegeven aan onze kriebels: het zaaien van groenten,
bloemen en andere planten kan beginnen.
20 juni 2020 - ons vijfde Sint Jan-evenement. Een klein lustrum!
Klein, fijn en bijzonder. Speciaal voor jullie. Het programma wordt langzaam maar
zeker duidelijker. Reserveer de datum alvast :-)
7 en 8 maart - Groenmoesmarkt in Boekel
Wij zijn ook weer aanwezig met ons assortiment zaden, boeken en we nemen
planten mee: smeerwortel Bocking-14, de vijg van de moeder van Mohammend
El Kaldi, yaconplanten en misschien wat oca en waarschijnlijk ook
mierikswortelstekken.
Dus misschien zien we elkaar in Boekel. En voor iedereen: veel leesplezier in
deze nieuwsbrief!
Marijke en Norbert

Boeken en zaden
We hebben een bescheiden webwinkel met bijzondere boeken en zaden en
activiteiten. Met de verkoop kunnen we onze website in de lucht houden.

Magazine

Verfplanten in De Druppel
In de Eetbare Siertuin was van meet af aan een hoek die geen bestemming
(meer) had en voor allerlei experimenten werd gebruikt. Er staan en stonden
dus best leuke planten, maar het bleef zo’n plek waar je langs loopt en denkt:
daar zouden we eigenlijk eens iets anders mee moeten doen. En dat worden
verfplanten, planten die gebruikt worden om het leven kleur te geven.
Lees het hele verhaal

Tepary-boon
Er is nog een boon, de tepary-boon.
We kennen al de pronkboon en de
gewone bonen (de sperziebonen en
haar vele verwanten), maar de
Phaseolus acutifolius bestaat ook en
al heel erg lang. Ze is weer in de
belangstelling, omdat ze zeer goed
tegen droogte kan.
Lees meer

Moestuin in maart
De krokussen en narcissen bloeien.
De vogels zingen dat het een lieve
lust is. De zaaikriebels zijn nauwelijks
te bedwingen, maar houdt ze in toom.
De IJsheiligen zijn nog ver en straks zit
je met onhandelbaar grote,
langgerekte, naar licht zoekende
zaailingen.
Lees meer

Boeken en tijdschriften
Boeken blijven verschijnen en we lezen ons suf als we niet in de tuin bezig zijn.
Heel goede boeken hebben we in onze webshop opgenomen. (De opbrengst
van onze webshop gebruiken we voor kostendekking van onze website.)

Veldgids Dierensporen Europa
Wie oplet, ziet ze. Overal. In de steden, de tuinen en natuurlijk vooral in de
natuur. Sporen van dieren. Maar wat is het? Deze prachtige gids biedt uitkomst:
pootafdruk tot drol, van afgekloven dennenappels tot tot hoopjes aarde en
meer.
Lees verder

Rottumerplaat
Misschien realiseerde u het zich niet,
maar het bestaat: echte wildernis. In
Nederland. Waar natuurkrachten vrij
spel hebben en dieren kunnen
komen en gaan zoals het hen belieft.
Enter: Rottumerplaat. Barwolt Ebbinge
schreef een boek over dit kleine
onbewoonde waddeneiland. En dat is
fijn, omdat Rottumerplaat grotendeels
verboden toegang is voor mensen.
Via zijn pen kunnen we nu een kijkje
nemen op deze bijzondere plek.
Lees meer

Agenda
7-8 maart 2020 - GroenMoes
Markt
De Groenmoes markt is een
evenement voor natuurlijk
moestuinieren, eerlijk voedsel en
regionale betrokkenheid.
Tegenhanger voor beurzen als
Tuinidee die steeds meer terrasidee
worden.
Lees meer

13-17 mei 2020 - Gardenista
Gardenista is het tuinevenement
georganiseerd door
KMTP/Groei&Bloei. Het duurt vijf
dagen en er zijn talloze kwekers,
voordrachten, workshops en
showtuinen.
En je raadt het niet: we zijn gepaaid,
we zijn aanwezig en houden
voordrachten op deze dagen.
Lees meer

Koken met het seizoen
We zijn groentenfundamentalist. En we hebben ook Welsumer kippen en bonte
Bentheimer landvarkens. En Bas, die onze trailer leent, "betaalt" met vlees van
zwartblesschapen. Allemaal zeldzame rassen die we vermeerderen om ze te
behouden. We slachten alleen als het moet.
Kijk voor recepten per groentesoort hier. Kies een groente en dan komen de
recepten vanzelf. En deze hieronder geven we voor deze tijd van het jaar wat
extra aandacht.
Onze recepten voor vier personen, tenzij anders aangegeven.

Wortelgroentengratin
Een ovenschotel met meer dan alleen
koolraap. Ook wortelen, pastinaken en
aardappelen. Niet veel werk, als je een
mandoline gebruikt.
Lees recept

Gesmoorde aardperen met
tomaat en ui
Aardperen op zijn autenthiek Italiaans:
gestoofd met tomaten en ui en
peterselie. Lekker.
Lees recept

Schorsenerenflan
Een fraai en heel eenvoudig te maken
gerechtje met schorseneren.
Bovendien ook nog eens lekker.
Lees recept

Fisherman's Pie
Verdraaid lekkere ovenschotel van
bonen met zuurkool. Blokjes yacon
voor het frisse erdoorheen.
Lees recept

Pompoentaart
Zoete taart van pompoen met wat
sinaasappelschil, kardemom, gember
en vanille. Uitstekende afsluiting van
een lichte maaltijd.
Lees recept
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