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Anne-Mar geeft plastic tasjes uit supermarkten een nieuwe bestemming. Verder maken de boerinnen voor het 
eerst kennis met elkaar tussen de struisvogels van boerin Magitte, en moet Herman aan het werk voor broedende 
eenden. 

De Amsterdamse Corrie van Huisstede was het meer dan zat: de vele bomen in haar stad 
die werden gesierd door in takken verstrengeld geraakte plastic tasjes. Het vervuilde 
aanzicht van de tasjes was voor haar de aanzet om zo veel mogelijk plastic in te zamelen. 
Niet om het alleen maar van de straat te houden, maar om er een nieuwe functie aan te 
geven door middel van een oude hobby: haken. Corrie haakt sieraden, lampenkappen, 
tassen, hoeden, manden, shawls en zelfs complete parasols. Anne-Mar probeert de kunst af 
te kijken als ze haar eigen halssnoer van plastic maakt. 

Na de voorstelronde van vorige week is het tijd voor de boerinnen om met elkaar kennis te maken. Dat gebeurt op de 
struisvogelboerderij van boerin Magitte, die haar gasten Marga, Teresa en Marian een wel heel bijzonder omelet 
voorschotelt. Ook nemen de vrouwen het voor de eerste keer tegen elkaar op in de boerenverstandsquiz.  

Herman is een dag te gast in natuurgebied ‘De Utrechtse Waarden’, een omgeving waar veel eendenkooien te vinden 
zijn. Om die kooien heen plaatsten boer traditiegetrouw rieten broedkorven, zodat de eenden daar rustig hun kuikens 
geboren konden laten worden. Het riet dat hierbij gebruikt werd bleek helaas niet lang stand te houden, waarna veel 
boeren voor makkelijkere opties kozen zoals melkbussen of jerrycans. Natuurliefhebber Klaas Hemke wil dat 
tegengaan en vlecht samen met Herman twee authentieke broedkorven. En dat blijkt nog best een lastig klusje. 

 

 

Melk en Honing 

Duurzaam leven, hoe geef je dat vorm? Hoe kan dat op een aantrekkelijke manier? En waar in Nederland doen ze het al? De EO 
komt met een nieuwe reeks afleveringen van ‘Melk en Honing’: het televisieprogramma over duurzaam leven en genieten. 
Presentatoren Anne-Mar Zwart en Herman Wegter trekken over land en zee en ontdekken de mooiste en puurste dingen, zoals 
duurzame boerenkunst en bijzondere streekgerechten. Ze ontmoeten prachtige mensen die leven met aandacht voor natuur en 
milieu, maar ook vol plezier en zuiver genieten. 

 


