Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt, oproep van stichting het
Anker!
Vrijwilligers gezocht voor aanplant hagen en houtsingels
Komend najaar zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die op één of meerdere plantdagen
willen helpen bij het aanplanten van hagen en houtsingels op en langs de weide direct naast de
Meander.
Stichting het Anker organiseert deze plantdagen in het kader van het project Levend Land
Goed. De hagen en houtsingels dragen bij aan een natuurinclusieve landbouw en een
aantrekkelijk landschap op de Hogenenk in Brummen. De plantdagen worden begeleid door Jan
van Tiel van kwekerij de Valckenhof uit Reek. Omdat er veel planten een mooie plek in een
haag zoeken, kunnen we nog zeker een aantal vrijwilligers gebruiken.
Op dit moment plannen we 3 plantdagen (28 november, 12 december en 19 december) en
afhankelijk van de omstandigheden kiezen we één of meerdere van deze dagen. We werken in
kleine groepjes van 4 personen en er is voldoende ruimte om afstand te houden.
Heb je interesse en wil je één of meerdere dag(delen) helpen, neem dan contact op met Piet
Moerkens of Ronald Zeilstra van stichting het Anker uit Brummen.

voor contactinformatie: Klik hier

mededelingen:
Voor winkelklanten en pakketafhalers:
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen wordt vanaf 13-10 het dringende verzoek gesteld om in
openbare ruimtes een mondkapje te dragen. we willen u dus ook verzoeken dit bij ons in de
winkel en in de schuur/koeling (als hier ook anderen zijn) ook te doen, wij doen dit dan waar
mogelijk ook.
Mocht u zich er toch niet prettig bij voelen in ons kleine winkeltje maar wilt u nog wel graag
meanderbooodschappen? vraag dan even naar de mogelijkheden via de mail of telefoon.
(info@demeanderbrummen.nl of 06-39829814)

Voor iedereen:
BIODIVERS BOEREN
Is de titel van een boek, geschreven door Rosemarie Slobbe en Jan Willem Erisman.
Rosemarie Slobbe is landbouweconoom en komt op dinsdagavond 27 oktober een lezing geven
in Brummen. Een grote biodiversiteit is essentieel voor onze voedselzekerheid en gezondheid.
Veel voedselproducenten voelen zich gedwongen veel en goedkoop kilo’s en liters te
produceren. Dat gaat op lange termijn ten koste van de biodiversiteit, en dus van onze
voedselzekerheid en gezondheid.
Hoe kun je als boer zo biodivers mogelijk produceren zonder dat het inkomen kost? Of: Hoe kun
je als voedselproducent zo veel mogelijk profiteren van natuurlijke processen en niet planten
dwingen om te groeien met maatregelen die steeds meer geld kosten, en ten koste gaan van de
biodiversiteit? En, boeren verrichten ook landschapsdiensten die op een andere manier dan via
de afzet van voedsel gewaardeerd kunnen worden. Welke mogelijkheden zijn daarvoor?
Het boek “Biodivers Boeren” reikt antwoorden aan. Schrijfster Rosemarie Slobbe geeft in haar
lezing voorbeelden uit de praktijk.
Stichting Het Anker in Brummen heeft grond in eigendom en verpacht die alleen aan biologische
of biodynamische boeren. (Het geld waarmee de grond is aangekocht komt van vrienden,
familie en klanten van de aangesloten boeren. De leningverstrekkers krijgen zo meer rente dan
op een spaarrekening bij een bank.)
Zo wordt de biodiversiteit te bevorderd en ook de voedselzekerheid en de gezondheid in de
toekomst.
De landbouw staat voor grote veranderingen.
Zowel St Het Anker als schrijfster Rosemarie Slobbe willen bijdragen aan biodiversiteit en een
gezonde voedselproductie voor de toekomst.
Stichting Het Anker nodigt geïnteresseerden uit de lezing op dinsdagavond 27 oktober 2020 bij
te wonen. De lezing zal plaatsvinden bij Plein 5 in Brummen. Vanwege de coronamaatregelen
willen wij graag dat u zich van te voren opgeeft. Entree is vrij. Vragen worden op prijs gesteld.
Graag opgeven bij Julia Land (lezing@hetankerbrummen.nl).
Voor meer informatie:
www.hetankerbrummen.nl
lezing@hetankerbrummen.nl
juliadhland@gmail.com
ottokoedijk@hetnet.nl

website het Anker

Ondertussen op de Meander
.. Was het tijd om de voorbereidingen voor de winter te treffen. zo heeft Ruben het land bewerkt,
en hebben we groenbemester ingezaaid. de machines zijn vervolgens weer schoongemaakt en
opgeborgen.
...Oogstten we nu een heleboel bloemkool en romanesco.
..Verkopen wij nu in de winkel ook mondkapjes, van prachtig ghanees katoen, en voor een
mooi goed doel.

zie hier voor meer informatie over: Quashie school project
...Werd er een ongelooflijke hoeveelheid prei geoogst, schoongemaakt en verkocht door allerlei
helpende handige handen
...Hebben we twee dolle mina's over het terein rennen. deze dames hebben het leven buiten de
veilige ren verkozen, en lopen nu iedereen voor de voeten...
...maakte Dick in het waadpak de poel schoon, zodat er weer water in door kan stromen.
...Kreeg Julia bosmaailes, zie hier deze actiefoto!
..Bouwden wij een veranda! dat scheelt weer wat droge zit-en opslagplek!

Deze week in de pakketten, (onder voorbehoud van wijzigingen), zoals u ook
weer op de website kon zien https://www.demeanderbrummen.nl/weekinhoud-pakketten/ :
Groente
bloemkool* of romanesco*, slamix*, rode ui*, bataat en tauge
Extra groente voor het luxe pakket:
andijvie*, paprika*, rode kool*, gekleurde peen en gember
(producten met * zijn eigen teelt)

help! een gekke groente!?
Romanesco is een prachtige groente, die ua smaak en bereiding een beetje tussen bloemkool
en broccoli in zit. je kunt hem koken of stoven, iets langer dan broccoli maar ook iets korter dan
bloemkool, maar zie ook hieronder voor een recept.
Tauge is iets interessants, namelijk ontkiemde mungbonen. het mooie en gezonde van kiemen
is, dat je de hele plant als het ware opeet, met veel groeikracht! wel is het verstandig deze
kiemen even te verhitten, bijvoorbeeld door ze te wokken, of door een soep te doen. pindasoep
bijvoorbeeld! dat ga ik van het weekend zelf ook maken, op onze, nu vaste, soep-zondag!

pindasoep

(gemarineerde) bloemkool of romanesco uit de
oven
wat een feest, we hebben eindelijk bloemkool en romanesco van eigen teelt! en ze zijn heerlijk!
je kunt ze beide natuurlijk gewoon koken, of stoven, of door een curry doen, maar wat ik nou zo
lekker vind: uit de oven!
de basis daarvan is heel erg simpel, je snijd de groente in plakken of in roosjes, en legt deze op
een bakblik. met olie, zout en peper in de oven op 200 graden, tot je er met een vork
gemakkelijk in kan prikken (dat is bij de romanesco eerder dan met de bloemkool) en
vervolgens kun je dan de oven nog even op grillstand zetten, dan worden ze lekker een beetje
bruin en knapperig.
zo is het heel erg lekker, maar gemarineerd in een sausje word het nog smakelijker.
bijvoorbeeld in zelfgemaakte barbecuesaus, of met vissaus en knoflook.
babecuesaus:
2el olie
3el ketchup
2el (bruine)suiker, stroop of honing
beetje worshestershire saus
flinke snuf gerookte paprikapoeder
chilipeper, poeder of vlokken
snuf zout
vis-knoflook:
2el olie
scheutje vissaus (of een fijngesneden ansjovisje)
3 tenen knoflook, fijngehakt of geperst
snuf zout
evt. wat citroensap
wrijf een van de sauzen goed over de roosjes of plakken, en bereid vervolgens net als
hierboven beschreven.
serveersuggestie:
wij aten de barbecue-bloemkool met gebakken aardappeltjes en kabeljauw met een kappertjescitroen vinaigrette
de vis-knoflook romanesco aten wij met spaghetti met ui, courgette, olijven en tonijn.

dat was weer alles wat ik te vertellen heb.
vriendelijke groe(n)te, namens de tuinders van de Meander, Lea
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u groenten@demeanderbrummen.nl toe aan uw adresboek.

