Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
koning winter op de meander
koning winter is weer eens flink komen handhaven, op de meander ligt een heel dik pak met
sneeuw!
vorige week was dat nog bijna niet in te denken, maar gelukkig zijn we desalniettemin druk
bezig gegaan met het voorbereiden op de kou. zo moesten er een boel buizen, pompen en
slangen van onder andere de beregening worden leeggemaakt, opengezet of opgeborgen,
zodat die niet stuk zouden vriezen. daarbij ook ons spiksplinternieuwe watersysteem voor de
kippen, heh, balen.
in de kas hadden we net vorige week een boel nieuws geplant, en aangezien wij niet kunnen
stoken in onze kas, moesten we de plantjes op een andere manier voor de vorst beschermen.
dit deden we door alles te bedekken met speciale, heel dunne witte fleecedoeken. een soort
dekentje dus. we merken echter, dat het dikke pak sneeuw op de kas de boel goed isoleerd,
waardoor het bijna niet eens vriest in de kas!
over dat pak sneeuw gesproken, dat was wel even spannend, zo'n kasje is natuurlijk niet
bepaald gebouwd om een dergelijk gewicht te ondersteunen. na even contact te hebben gehad
met de fabrikant hebben we er toen toch maar voor gekozen om extra schroefstempels te
huren, om het gewicht met name op de goten beter te ondersteunen.
dus nu kunnen we met een gerust hart slapen in onze warme bedjes.
hieronder nog wat mooie plaatjes en sfeerbeelden.

mededelingen:
woonruimte gezocht!
inmiddels zoeken nog 2 lieve dames een huisje of kamertje te huur, of eventueel antikraak. wie
wat weet, hoort of ziet, 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
...Genieten we van alle vogeltjes die langskomen voor een hapje bij de voederplaats naast de
winkel. we zien mussen, koolmezen, vinken, boomklevers en roodborstjes.
...ziet die verstevigde constuctie in de kas er zo uit.
...leken de doeken waarover ik sprak eerder al alsof er een pak sneeuw in de kas lag!
...Konden webuiten niet zo veel doen, dus zijn we nog verder gegaan met het opruimen van de
zolder.
...Draait de winkel natuurlijk gewoon vrolijk door!
...zijn we maandag met een hele club bezig geweest het erf, de wegen en parkeerplaatsen
begaanbaar te maken. gelukkig konden we nog aan wat strooizout komen, en kunnen we nu
overal redelijk gewoon bij.

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*
zuurkool*
bloemkool
winterpeen
prei
extra groente in het luxepakket:
spaghettipompoen*
venkel
cherrytomaatjes
sjalotten
knoflook en pepertjes
in het fruitpakket:
blauwe bessen
appels
peren
tarocco sinaasappel

Help!? een gekke groente...
neehoor!

hutspot met gehaktbal
hee lekker simpel, lekker hollands, lekker vullend en warm na een dag door de sneeuw
ploeteren, scheppen, schuiven, sleeën...
Benodigdheden stamppot:
gelijke delen kruimige aardappels,winterpeen en gele uien
(eventueel een stukje pastinaak, knolselderij of koolraap als aanvulling of als vervanging van)
olie of boter
zout
voor 8 ballen:
500 gram rundergehakt of half om half
1 ei
flinke theelepel tomatenpuree
flinke theelepel mosterd of gemalen mosterdzaad
kleine theelepel nootmuskaat
kleine theelepel peper
flinke theelepel zout
4 eetlepels ongeveer paneermeel
paar eetlepels bloem
runderbouiilon
boter of olie

Bereiding:
maak eerst het gehaktballenmengsel, simpelweg door alle ingredienten behalve de bloem
samen te kneden tot het een mooi gelijkmatig mengsel is. rol tot acht gelijke ballen, en rol deze
ballen vervolgens even door de bloem. dit maakt de buitenkant mooi droog zodat ze minder
spetteren in de pan, en helpt ook de jus later wat in te dikken.
schil en snijd de peen en aardappel in gelijke grootte stukken, leg in koud water en kook tot ze
zeer goed gaar zijn.
snijd ook de uien in stukken van 2 bij 2 ongeveer, en fruit deze in een aparte pan met een flinke
scheut olie en zout op, tot ze zacht zijn en licht beginnen te karameliseren. haal ze dan van het
vuur en houd warm tot de rest gaargekookt is. op deze manier krijg je de lekkerste smaak uit je
ui.
bak de gehaktpallen in een diepe bak- of braadpan met een flinke laag olie of boter. zorg dat je
de ballen veel blijft rollen en draaien, zo blijven ze mooi rond. zodra alle kanten mooi gebruind
zijn voeg dan een half kopje water en een lepeltje runderbouiilonpoeder of een half blokje toe.
laat dit zo gaan (eventueel met deksel op de pan) tot de kerntemperatuur 60 graden haalt.
stamp de aardappel, wortel en gekarameliseerde uien samen tot een mooie stamppot, en
serveer met de ballen, jus, en eventueel een schepje mosterd.
ook prima de volgende dag nog eens te eten, of in te vriezen en op te warmen wanneer nodig.
dit doe je het beste in de oven, in een pan brand het snel aan.

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.

