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De zomer is hier voorbij ‘gevlogen’, wat is er veel gebeurd! Carla is op Groot Brandenborch
komen wonen en daarbij is ook haar Stichting Ontdekkend Leven mee-verhuisd. De twee
jonge ossen en de vaars Adinde zijn naar hun ‘zomerweide’ aan de Almenseweg gegaan en
groeien als kool! Ons ‘kippenbestand’ heeft zich op een natuurlijke manier uitgebreid en
ververst, dat wil zeggen dat er meerdere keren ‘plotseling’ kippen uit de bosjes tevoorschijn
kwamen met een toom kuikens achter zich aan. Er is volop hooi en kuilgras gemaakt en Carla
en ik hebben geschoffeld en gewied, geoogst en genoten van al het moois dat het erf en de
moestuin aan groente en fruit te bieden heeft. Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft
Groot Brandenborch hulp gekregen van het initatief ‘B(D) erf & karweitje’ van Hans-Piet van
Sprang en Maria Rijksen die hier een week lang de handen uit de mouwen staken en ook
hebben we meerdere keren hulp en gezelligheid gekregen van wereldreizigers Tom en Toos
van der Post.
De ‘kraam van overvloed’
Al snel na het stoppen van de winkel kwamen we er achter dat ons erf zoveel moois biedt
dat er genoeg is om met anderen te delen. En zo is dit voorjaar onze ‘Kraam van overvloed’
ontstaan, een kraampje aan de weg met biologische (seizoens-)producten van eigen erf:
jams en siropen, eieren, walnoten, groente en fruit. Voor deze producten vragen we geen
geld, maar hebben we een melkbusje-met-gleuf neergezet voor wie dit initiatief met een
vrije gift wil ondersteunen. Er is bijzonder leuk van de kraam gebruik gemaakt. Het seizoen
loopt nu op z’n einde, maar volgend voorjaar zal deze zeker terugkeren.

Appelsap van eigen fruit en vlees van onze Noord-Hollandse blauwe kippen
Dat brengt me bij het volgende: onze appelbomen hebben dit jaar rijk gedragen en van een
deel van de oogst hebben we appelsap laten persen bij de Achterhoekse Sap Pers. Dit pure
appelsap is kort gepasteuriseerd, heeft verder geen enkele bewerking ondergaan of
toevoeging gekregen en is afgevuld in handige 5-liter verpakkingen met tapje. De pakken zijn
ongeopend twee jaar houdbaar en na opening (zelfs buiten de koelkast!) door het speciale
vacuüm systeem nog twee maanden houdbaar. We bieden deze pakken aan voor €10,00 per
stuk (winkelprijs €14,00). Interesse? Stuur me even een berichtje. Verder gaan we voor het
eind van het jaar weer jonge hanen en oudere kippen (soepkippen) slachten. De hanen
zullen we als halve hanen verpakken (13,00/kg.) en de soepkippen (ook geschikt als
braadkip) als heel dier (9,50/kg.). Ook voor het kippenvlees geldt: stuur bij interesse even
een berichtje naar: arjan@grootbrandenborch.nl / tel: 06 51423744 met daarin meteen ook
de door u gewenste hoeveelheid/aantal(len). Er is doorgaans veel interesse voor dit
smakelijke en gezonde vlees, dus wie het eerst reageert…
Nieuwe bewoner op Groot Brandenborch
Begin augustus deed de jonge Mechelse herder-reu Buck zijn
intrede op onze boerderij. We zijn heel blij met hem en
hopen dat hij nog lang bij ons zal zijn!
Eten op Groot Brandenborch
Al onze mooie producten en het plezier dat we ervaren bij
het verwerken ervan, hebben ons geinspireerd tot het volgende: Carla en ik willen hier op
Groot Brandenborch met enige regelmaat gaan koken voor kleine groepjes mensen, van één
of twee tot maximaal zes personen per avond. We zullen daarbij hoofdzakelijk gebruik
maken van de (seizoens-) producten en het vlees van eigen erf. We willen dit gaan doen in
de vorm van een ‘verrassingsmenu’ en net als bij de producten in onze kraam zullen we ook
voor onze eet-avonden het principe van de ’vrije gift’ hanteren. We hebben tot het eind van
het jaar de onderstaande data geprikt en reserveren kan vanaf nu!: donderdag 11 en vrijdag
12 november / donderdag 25 en vrijdag 26 november / donderdag 9 en vrijdag 10 december
/ donderdag 16 en vrijdag 17 december. Het lijkt me bijna onnodig te vermelden, maar voor
alle volledigheid: bij ons bent u welkom zonder enige vorm van een pasje, code of verklaring.
Het enige dat we van u verlangen is een goede zin!
Puzzelstukjes op z’n plaats
We leven in een ongelofelijk boeiende tijd, een tijd waarin de ‘corona pandemie’ enerzijds
voor een tweespalt zorgt in de samenleving, anderzijds helpt een steeds groter wordende
groep mensen ‘de ogen te openen’ voor dat wat er werkelijk speelt in de wereld. Want
zodra je je gaat verdiepen in de achtergronden en de motieven van de ‘disproportionele
overheidsmaatregelen’ ten aanzien van dit griepvirus, valt het ene na het andere
puzzelstukje op z’n plaats. Carla en ik hebben hier recent elk een filmpje over gemaakt, ieder
vanuit onze eigen invalshoek. Benieuwd? Neem dan een kijkje op het kanaal van Carla van
Wiechen op youtube.
Graag tot ziens! Mede namens Carla, Arjan Wijnstra
De Groot Brandenborch nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en momenteel ca. 4x per jaar. Heeft u geen
behoefte (meer) aan deze nieuwsbrief? Laat het me weten en ik schrap u uit de lijst.

