Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
ik kreeg deze week weer een mooi stukje van Matthijs (de zoon van Henk en Marrie), hij vertelt
graag wat over het prchtige project in portugal waar hij mee bezig is.
Hallo Meanderaars!
Het is alweer even geleden sinds ik (Matthijs) van me heb laten horen. Dat komt omdat ik
ondergedompeld ben geweest in Portugal, in het project wat ik ben gestart om natuurlijke
ecosystemen te herstellen. Soms voelt het alsof ik het stokje van pap (Henk) overneem- maar
vooral voelt het alsof ik mijn eigen pad volg. Met mijn eigen energie, idealen en aanpak.
Tijdens mijn vluchtige bezoek in Nederland eind deze zomer heb ik met een aantal bevriende
idealisten een stichting opgezet om onze visie vast te leggen en een legaal framework te
creëren. Inmiddels zijn we al een aantal stappen verder: we hebben plannen gemaakt met
lokale bos experts en Vinha Velha (de gemeenschap waar ik leef). We hebben een aantal
strategische natuur interventies gepland die verder gaan dan alleen planten van bomen: zo
willen we bijvoorbeeld een waterlinie herstellen om meer vocht in het droge land vast te houden.
Een ander aspect van de interventie is het creëren van biomassa door bomen te snoeien en de
takken te verwerken tot kleine stukjes biomassa- dit voedt de grond en biedt de bodem en haar
leven beschutting tegen zon en wind. Een derde aspect van de interventie is het planten van
een diverse mix aan boomsoorten langs de waterlinie. Hiermee creëren we biodiversiteit en
maken de bodem steviger door de wortelstructuren van de bomen.
Om deze plannen doorgang te laten vinden zijn we bezig met het opzetten van een
crowdfundingsactie. Hiermee willen we mensen activeren en betrekken bij onze acties. Want
iedereen kan een verschil maken voor de natuur.
Wil je meer weten? Neem contact met me op via matthijswansink@gmail.com.
Wil je het project volgen? Kijk op deze website om het project vanuit de lucht te zien:
https://explorer.land/x/project/vinhavelha_restornature/
of op social media:
https://www.instagram.com/restorenaturevinhavelha/
https://www.facebook.com/RestoreNatureVinhaVelha
Ik ga weer buiten spelen- er zijn bomen te planten in het winter(regen) seizoen! Tot de volgende
keer en groeten vanuit Portugal!

mededelingen:
voor pakkethouders met eieren:
onze kippen zijn deze week voor de helft naar de slacht gegaan, de andere helft zal snel hierop
volgen. dit betekent: heerlijke soepkippen in de winkel, maar ook: geen eigen eitjes meer. wij
zullen dit in principe voor de pakketten gewoon vervangen met eieren van ergens anders.
(hopelijk uit de buurt als dat lukt). het kan hierbij komen dat deze eieren een andere prijs
hebben. dit zal uiteraard nog verder via de mail worden gecommuniceerd. mocht u dat nou niet
willen, kunt u het eierabbonnement ook tijdelijk stopzetten, en weer opakken zodra er weer
nieuwe kippen zijn. dit zal ergens in het voorjaar dan weer zijn. geef dit alstublieft door via de
mail, groenten@demeanderbrummen.nl
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)
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.

website het Anker

Ondertussen op de Meander
...Hebben we nu ook echt alle knolselderij binnen! grote, kleine, hier en daar een al
opgegegeten door een muis... maar ze zijn mooi, en zeer smakelijk.
...oogsten we nogsteeds koolrabi's van zowel buiten als uit de kas. die zien er wel heel
verschillend uit, maar smaken allebei heerlijk. die woeste van buiten moet je alleen wel wat
dikker schillen, en met oogsten hebben we maar de grote takkenschaar gepakt, anders kregen
we het niet voor elkaar!
...brak er net een prachtig zonnestraaltje door om een mooie foto van de groenlof te maken. zie
hem shinen!
...gingen de eerste 50 kippen naar de slacht! dat betekent, dat er vanaf vrijdag weer
soepkippen te koop zijn in de winkel! om een lekkere soep van te maken, goed voor de
weerstand!
wilt u een of meerder kippen reserveren? dat kan, ik zal een lijst ophangen in de winkel, of stuur
even een mailtje. vanwege geringe opslagplek in de vriezer daarbij wel de vraag uw kip z.s.m.
te komen ophalen.

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
spruiten*
koolrabi*
groenlof*
pastinaak (uit de polder)
paprika
Extra groenten voor het luxepakket:
kruiden*
butternut*
tomaten
beukenzwammetjes
(producten met * zijn eigen teelt)

help! een gekke groente!?
Groenlof is een al heel oude groente. qau smaak en bereiding moet je een beetje denken aan
iets wat tussen witlof en andijvie in zit, maar dan nog wel een tikkie bitterder. de krop wordt ook
wel suikerbrood genoemd, maar dat heeft dus niet te maken met haar smaak, maar met de
vorm. in België heb je namelijk suikerbroden in een dergelijke kegelvorm. vandaar dus. het is
een groente die het goed doet in ons klimaat, maar wel langzaam groeit. deze beauties hebben
dan ook echt de hele zomer al op het land gestaan, en zijn nu pas klaar. maargoed, wat doe je
ermee?
zoals hierboven genoemd, kun je groenlof net zo behandelen als witlof of andijvie. zo kun je het
bijvoorbeeld rauw in een slade verwerken, of er een stamppotjes van maken. maar ook in een
ovenschotel, stoof of wokpan kan de groenlof een plekje vinden. hieronder deel ik wat links naar
recepten.
Beukenzwammetjes zijn witte paddestoeltjes op een lange steel. ze hebben een milde,
champignon-achtige smaak. lekker om in zijn geheel te roerbakken of om in soepen of sauzen
te verwerken.

groenlof 1 (ovengerecht)

groenlof 2 (met pasta en room)

groenlof 3 (met seitan)

spruitjes uit de wok
daar zijn ze dan: de langverwachtte spruitjes. ik zelf vind spruitjes heerlijk, en erg jammer dat ze
zo'n slechte reputatie hebben gekregen. dat komt toch met name door het lange koken van de
schattige bolletjes. zoals ik al vaker zeg: koken in water doet eigenlijk bijna geen enkele groente
echt goed. daarom ook voor spruitjes: wokken!
ik deed dit met de beukenzwammetjes uit het luxepakket, wat erg lekker was, maar met gewone
champignons, oesterzwammen of shii-take kan ook zeker!
ingredienten (voor 2 hongerige mensen):
1 flinke rode ui
spruitjes 5oo gram
200gram beukenwam of andere paddenstoel
stuk gember
zoete sojasaus (ketjap)
miszetmeel
water
olie
voor erbij:
rijst, noedels of mie
wij aten kipkarbonades uit de oven, ingevreven met grof zeezout en gerookte paprikapoeder.
bereiding:
snijd de ui in stukken, liefst niet al te fijn.
maak de spruiten schoon en snijd doormidden.
laat in een ruime wokpan een flinke scheut olie goed heet worden, en doe hier beide groentes
bij.
kijk bij de paddensteoelen of je ze nog wat schoon moet maken of kleiner wil snijden. ik heb zelf
van de beukenzwammen alleen een klein stukje van de onderkant van de steeltjes gesneden bij
de wat dikkere exemplaren.
voeg deze ook toe ik de wok. roer of 'gooi' dit geheel af en toe om, maar niet te vaak, we willen
vooral een mooie bruining bereiken. daarmee komen de zoetere smaken in de groentes naar
boven, en krijg je een meer complexe smaak in je gerecht.
na een aantal minuten wokken kun je de fijngehakte gember ook toevogen, en kort hierna een
zeer flinke scheut ketjap. laat ook dit weer even mee aanbakken, maar nu wel onder goed
roeren.
meng een theelepel maiszetmeel met een kopje water, en voeg dit toe. hierin kunnen de
spruitjes nu verder gaarkoken. omdat je de spruitjes vantevoren door de helft hebt gesneden,
kruipt de saus tussen de laagjes blad, en wordt het zo echt een smaakbommetje.
je kunt het best even proeven of de spruitjes gaar zijn, maar dit zl niet langer dan 5-10 minuutjes
duren.
serveer warm, maar ook zeker de volgende dag koud bij de lunch nog hartstikke lekker!

dat was weer alles wat ik te vertellen heb.
vriendelijke groe(n)te, namens de tuinders van de Meander, Lea

Facebook pagina

Instagram pagina

Website

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.

