Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
ontwikkeling van de kippetjes
onze honderd gevederde vriendinnetjes wonen inmiddels bijna drie weken op de Meander, en
ze lijken het best naar hun zin te hebben. ze wennen steeds beter aan alle mensen die steeds
het hok binnenkomen met voer of water, of gewoon om even te kijken of het goed met ze gaat.
ik vind het erg leuk om ze te observeren, en te zien hoe ze zich ontwikkelen.
bij kippen is het zo, dat ze bepaalde kenmerken pas ontwikkelen naarmate ze geslachtsrijp
worden (d.w.z. eieren kunnen gaan leggen) dit is bij kippen met ongeveer 21 weken. donderdag
vieren de kippen hun 20e verjaardag, en beginnen ze nu echt kip te worden. de kippen krijgen
nu hun mooie grote rode kammen en lellen, en je ziet bij sommigen ook een mooie blauwe
oorlel ontstaan. ook zijn ze spontaan begonnen met 'tokken'. dit vind ik zelf vooral een grappige
ontwikkeling. toen de dieren hier kwamen maakten ze nauwelijks geluid, alleen als ze
bijvoorbeeld ergens van schrokken. als je nu het hok binnenkomt hoor je dat vrolijke zachte
getok. nog geen gekakel hoor, dat komt eigenlijk alleen met het uitpersen van zo'n ei, maar ze
hebben al wel heel wat te babbelen met elkaar.
ook de haantjes krijgen de lente in de bol, en beginnen de kippen al wat achterna te zitten, maar
daar zitten de dames duidelijk nog niet echt op te wachten...vanaf donderdag mogen de kippen
ook naar buiten, helaas voorlopig vanwege de vogelgriep alleen nog maar in de overdekte
uitloop, maar wat meer ruimte is wel fijn voor ze.
op zondag vond ik de eerste twee eitjes, als een soort valentijnscadeautje, en sinds toen
vonden we er elke dag twee, en woensdag drie. het duurt dus nog wel even tot er genoeg zijn
voor de winkel/pakketten, en de eerste hebben we lekker eerst zelf geproefd,en ze zijn heerlijk,
dus hopelijk binnenkort weer genoeg voor iedereen!

mededelingen:
dringend woonruimte gezocht!
in Maart komt Mare werken bij ons op de meander! mare is 23 jaar en op zoek naar een huisje,
kamertje of plekje om te huren. het is wat op korte termijn dus heb je zelf een plekje, of hoor of
zie je iets geschikts, laat het mij alsjeblieft via mail of telefoon even weten!
info@demeanderbummen.nl of 06-39829814
inpakker gezocht!
op donderdagochtend pakken wij de groentepakketten in, en nu vroegen wij ons af, is er iemand
die het leuk lijkt hier vast, maar op vrijwillige basis, mee te helpen? het is werk van 9:00 tot
13:00 ongeveer, het is vrij licht, staand werk, maar je moet wel van een beetje aanpakken
houden. lijkt dit je wat? dan hoor ik het graag.

Aanplant hagen stichting het Anker: Vrijwilligers gezocht voor nieuwe ronde planten.
Afgelopen december zijn er meer dan 1000 nieuwe bomen en haagplanten geplant op de weide
naast de Meander. Ook in het nieuwe jaar gaan we weer vol frisse moed verder, want er is nog
plek voor ruim 1000 stuks! Samen met een groep vrijwilligers hebben we de meeste hagen al
geplant, in het nieuwe jaar willen we de laatste hagen aanvullen en starten met de aanplant van
het vogelbosje. Hiervoor zijn we weer op zoek naar mensen die graag een dagdeel mee willen
helpen. We starten eind januari en hopen in februari het planten af te ronden.
We werken in tweetallen en na een korte uitleg gaan we aan de slag. Heb je zin om lekker
buiten mee te helpen? Geef je dan op bij Piet Moerkens (piet.moerkens@gmail.com) of Ronald
Zeilstra (zeilveen@gmail.com)

Ondertussen op de Meander
...werden er nog mooie en bijzondere sporen in de sneeuw ontdekt
...Pakten we de pakketten deze week voor het eerst in de andere schuur in, en dat beviel
eigenlijk heel goed!
...hebben we de paprika's gezaaid! dus die staan weer lekker in de warme opkweekbak
...Kwam er weer een hoop zaad binnen voor het komende seizoen. het zaad wat je hier ziet is
van tuinbonen en kapucijners, van de Bolster, een nederlands zaadbedrijf. veel van de zaden
die wij gebruiken komen ook uit duitsland of zelfs oostenrijk, dus het is best even spannend of
het er allemaal wel optijd is nu de postbedrijven het zo druk hebben!

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:
raapstelen*
witte kool*
pastinaak
biet
puntpaprika
extra in de luxe:
gember
bataat
champignon
andijvie
koriander
rucola
in het fruitpakket:
kiwi
appel
navelsinaasappel
peren
Help!? een gekke groente...
neehoor!

spaghetti met gegrilde paprikasaus
dit is zo'n gerecht waarmee je indruk kan maken, terwijl het eigenlijk echt kinderlijk simpel is! de
smaak is heerlijk vol en zoetig, zeker ook goed comfortfood dus!
Ingrediënten:
spaghetti
een paar rode (punt) paprika's
een paar flinke tenen knoflook
room naar keuze (ik gebruik zoals altijd soya cuisine)
wat groentebouillonpoeder
olie
evt. ter garnering hadden wij nog een stukje droge worst, die heb ik samen met wat
pijnboompitjes knapperig gebakken, iets met een beetje bite erover is wel lekker, dus wees
creatief met eiwit naar keuze of iets als croutons misschien?
Bereiding:
warm de oven voor, lekker flink warm, bij ons stond hij op 230 graden met grillstand.
halveer de paprika's en haal de zaadlijsten eruit. smeer ze in met wat olie en besprenkel met
zout. pel ook de tenen knoflook.
leg de paprika's met de gesneden kant naar beneden op het bakblik, en leg onder elke paprika
1 a 2 teentjes knoflook. schuif dit geheel in de oven, en laat ze hier flink roosteren, de huid van
de paprika mag flink zwart geblakerd worden.
als je de paprika's uit de oven haalt zet dan ook het pastawater op.
laat de paprika's iets afkoelen en pel dan met de hand de velletjes eraf, dit gaat nu als het goed
is heel makkelijk. als er hier en daar nog een stukje blijft zitten is niet erg, maar probeer het
meeste eraf te halen.
doe het vlees van de paprika's samen met de knoflook en het vocht wat achterblijft op je bakblik
in een kom, samen met de room en wat groentebouiilon. pureer dit met een staafmixer glad.
kook de spaghetti al dente, giet af, en giet de paprikasaus dan samen met de pasta terug in de
pan, breng dit nog even samen aan de kook, wel goed blijven roeren!
maak ondertussen ook je garnering klaar, en serveer in een diep bord.
bon appetit!

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.

