Chef Rieno Bos & Slager Herman ter Weele
Boswachter Gerard van Heiningen & Onderzoeker Dirk Keuper
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Met elkaar, proeven in de praktijk!

Woeste Wroeters
Het wildzwijn
	
  

D

e Veluwe en het wilde zwijn, ze horen bij elkaar. Aaibaar en
gevaarlijk. Om op te eten en ze eten ons eten op. In deze tijd zien

we zowel uitnodigende borden voor de Wilddagen als waarschuwende
borden voor overstekend wild. We rijden over roosters en langs hekken
die wild binnen de perken moet houden en ontvangen uitnodigingen
voor wandelingen door ongerepte oernatuur …..
Op maandag 26 oktober ontmoeten we het wilde zwijn op verschillende
manieren. We trekken het landschap in waarin zij zich thuis voelen,
voortplanten en eten. We ervaren dat grenzen stellen vanuit meer
perspectieven bekeken en benaderd kan worden. Thema’s als
maakbaarheid, belangen en ruimte passeren de revue. We ontmoeten
aangereden en geschoten zwijn in de slagerij en leren manieren om het
zwijn te bereiden. De Praktijkdag Woeste Wroeters is daarnaast een
ontmoeting met elkaar. Het is een ontmoeting tussen professionals en
geïnteresseerden – een ontmoeting tussen landschap, mens, dier en
voedsel!
Gedurende de dag stellen we elkaar vragen en discussiëren over
voedsel, seizoenen, landschapsbeheer, natuur, gezondheid en meer.
We gaan genieten van de Veluwe, elkaar, het voedsel en het gesprek.

De dag geschetst
•

Om 06.00 verzamelen we bij restaurant
KlavertjeVier waar Rieno Bos en Laura van
Putten u ontvangen met koffie en koek.

•

Na een korte rit arriveren we in het woon-, leef en voedseldomein van het wildzwijn. Tijdens
een wandeling van ongeveer 2 uur laat
voormalig boswachter Gerard van Heiningen
ons ruiken, kijken en voelen: Waar en wat eet
het zwijn, waar zitten ze en waarom?

•

We hebben trek gekregen! Het ontbijt staat
klaar bij KlavertjeVier en we praten met Gerard
en elkaar verder over het landschap waar het
wilde zwijn zich thuis voelt. Met nieuwe energie
vertrekken we rond 09.30 naar zelf slachtende
slager Herman ter Weele.

•

Herman verwerkt en proportioneert geschoten
en aangereden wild tot producten die wij als
mens verder kunnen bereiden. We maken
kennis met dat vakmanschap.

•

Met de kennis van leefomgeving, het eten en
verwerking van het wilde zwijn duiken we eind
van de morgen de keuken in. Rieno legt uit en
doet voor. We leren door hem na te doen en
bereiden een aantal gerechten die samen met
andere streekproducten onze lunch vormen.

•

Tijdens de lunch vertelt onderzoeker van CLM
Dirk Keuper over “hoe wilde zwijnen hun weg
weten te vinden in Nederland”. Hoe leven mens
en wildzwijn samen, gaat dat (nog) samen?

•

Rond 15.30 uur sluiten we af en bent u een hele
ervaring rijker. De relatie tussen landschap en
voedsel – mens en dier heeft er weer een
dimensie bij gekregen!
	
  

Praktische
informatie
DATUM
Maandag 26 oktober 2015
TIJD
Om 06.00 uur verzamelen bij
restaurant KlavertjeVier te
Vierhouten. Na een welverdiende
lunch rond 15.30 uur ronden we
de Praktijkdag af.
STARTLOCATIE
Routebeschrijving ontvangt u na
inschrijving.
KOSTEN
Prijs van de totaal verzorgde
Praktijkdag inclusief ontbijt,
lunch en vakmensen bedraagt
€ 130,- per persoon.
WENSEN EN VRAGEN
Heeft u – bijvoorbeeld over
overnachten de nacht ervoor vragen? Aarzel dan niet contact
op te nemen!
INSCHRIJVEN
Inschrijven doet u door uw
contactgegevens te mailen naar
hiske@conpuls.nl.
Na inschrijving ontvang u een
betalingsverzoek. Uw
aanmelding is definitief na
betaling. Er kunnen maximaal 25
mensen deelnemen. Toelating
geschiedt op volgorde van
definitieve aanmelding.

CONTACT
ConPuls - Landschap op je Bord
Hiske Ridder
info@conpuls.nl
06 17391430

06 -17391430

	
  

Achtergrond
Praktijkdagen - georganiseerd in verschillende landschappen van
Nederland - kenmerken zich door de onlosmakelijke verbondenheid
tussen de oorsprong van voedsel en de bereiding ervan. Er is altijd een
relatie tussen voedsel, plek, seizoen en bereiding. Dit zijn verrassend
onverwachte relaties! Ook verbanden tussen verleden, heden en
toekomst van zowel landschap als voedselcultuur worden tijdens een
Praktijkdag zichtbaar.
Een Chef-kok wordt tijdens Praktijkdagen bijgestaan door een
ambachtsman/vrouw die tekst en uitleg geeft over vangst, jacht,
geschiedenis en/of landschap waar we in ontmoeten. Tijdens
Praktijkdagen staat het ontdekken door zelf te doen en ervaren altijd
centraal. Deelnemers hebben uiteenlopende achtergronden en
verschillende interesses. Daardoor leert u ook van elkaar. Er is
gedurende de dag veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen
van ervaringen uit eigen (beroeps)praktijk.
De volgende Praktijkdagen worden eind 2015 nog georganiseerd:
- 27 September Appels en peren

Distilleren

* Arjan Smit

Proeverij de Pronckheer

Cothen

- 26 Oktober

Wild Zwijn

Woeste Wroeters

* Rieno Bos

Klavertje Vier

Vierhouten

- 10 November

Varkens

Heel de Alleseter

* Henk Markus Het Ambacht

Heerenveen

- 21 November

Zoetwaterkreeft

Gepantserde veenwerker

* Arjan Smit

Proeverij de Pronckheer

Cothen

Speciale Praktijkdagen of een Praktijkdag voor uw relaties, collega’s of
opleidingsinstituut kunnen in overleg georganiseerd worden. Neemt u
bij interesse contact op via 06 17391430. Wilt u op de hoogte gehouden
worden van de Praktijkdagen? Laat het weten door een mail te sturen
naar hiske@conpuls.nl
Deelname aan Praktijkdagen is op eigen risico - Prijzen van Praktijkdagen verschillen

