Bekijk de webversie

Wat er op het land gebeurt,
een mysterie
deze week gebeurde er iets vreemds, iets waar ik met mijn pet niet bij kan. het lijkt iets kleins en
simpels, maar het heeft mijn gedachten zodanig in beslag genomen dat ik niks ander kon
bedenken om over te schrijven.
het zit namelijk zo. vorige week vrijdag hebben wij in de kas plantuitjes geplant, om uit te
groeien tot bosuien. deze staan helemaal achter in het hoekje van de kas. we hebben ze op
mooie rechte rijtjes gezet, en vervolgens hebben ze zaterdagochtend lekker water gekregen.
maar toen gebeurde het, Marrie zag het als eerste, er waren uitjes uit de grond, op een hoopje
gelegd. marrie heeft deze vervolgens uiteraard weer teruggeplant.
toen ik er dinsdag ging kijken zag ik, dat er wéér uien uitlagen, maar dit keer niet een paar, maar
toch zeker een stuk of 40. op verschillende plekken in het stuk, uit de grond getrokken en op
kleine hoopjes van 3 tot 10 uien gelegd, heel netjes.
nu denk jij waarschijnlijk: 'ja, nou en?' maar mij houdt het bezig, want: wie heeft dat gedaan, en
vooral, waarom? en willen ze er alsjeblieft weer mee stoppen zodat de uien kunnen gaan
groeien?
eerst maar de vraag wie: de kas is natuurlijk een redelijk afgesloten plek, waar niet zomaar
iedereen inloopt, maar wie kunnen er wel komen? dat zijn mensen, dieren die vliegen, of dieren
die graven.
mensen lijkt me onwaarschijnlijk, want iedereen die hier rondloopt snapt wel, dat die uitjes in de
grond horen te blijven. vliegende dieren, zoals vogels, kunnen naar binnen vliegen als de
beluchtingsramen open staan. gravende dieren, zoals muizen, ratten en mollen, kunnen ook de
kas in komen.
oke, dus dat maakt de verdachten: een rat, een grote vogel of....?
maar waarom dan? dat is nog het vreemdst. er is aan geen enkele ui geknabbeld of geknaagd,
dus het is niet om te eten en aangezien dat toch meestal een van de belangrijkste redenen is
voor een dier om iets te doen wordt het een spannend vraagstuk. het zal dus een ander soort
drift zijn geweest. maar wat? wilden ze een nest bouwen van uien? waren ze het niet eens met
onze opstelling in rechte rijtjes? proberen ze ons iets duidelijk te maken? zoveel vragen.
uiteraard heb ik gekeken of ik voetsporen of uitwerpselen kon vinden, maar ook deze waren
nergens te bekennen. ik blijf het de komende tijd maar gewoon in de gaten houden, en mocht ik
het ontdekken, dan zal ik het laten weten...en heb jij nou een idee of theorie, dan hoor ik het
wel! ;)
op een heel andere noot, aan de pakkethouders wil ik bij deze even mededelen, er was iets fout
gegaan met het bestellen/ leveren bij de odin groothandel, waardoor we nu met heel veel
babyavocado's zitten. daarom heb ik ervoor gekozen die deze week in het pakket te doen, de
groenselderij komt dan volgende week. deze mededeling doe ik even zo om duidelijk te maken
dat het niet mijn eerste keuze is, omdat ik weet dat dit voor veel mensen een lastig product is en
uiteraard veel verpakkingsmateriaal. wel komen deze avocado's uit spanje, wat de morele
kwestie wat verre transport en slechte regulering wel wat oplost. en ze zijn vast toch lekker en
gezond. wel even laten narijpen, dat gaat sneller als je er bijvoorbeeld een banaan naast legt :)

mededelingen:
voor de eier-eters:
Hoera! het is zover, de dames beginnen steeds meer eitjes te leggen. deze week voor ieder die
een eier-abbonnement heeft half-half eitjes van ons en van odin, en vanaf volgende week
hopelijk voor iedereen genoeg! een mail over de prijswijziging etcetera kunt u begin volgende
week verwachten.
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

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)

Mededeling stichting het Anker:
Beste Meanderklanten,
Het wordt lente! Hoog tijd om als stichting Het Anker te laten weten dat we dankbaar en
verheugd zijn dat het samen met u, al sinds 2012,ook dit jaar weer lukt om als
landbouwgemeenschap:
actief bij te dragen aan de uitbouw van een natuurinclusief Levend Land Goed in Rhienderen
om de Meander heen
v.o.f. de Meander een lage pacht te bieden
Recent hebben we weer 1,1 hectare kunnen aankopen en daarmee veilig kunnen stellen voor
toekomstige generaties!
Doet u nog niet mee maar heeft u door het voorbije Corona-jaar geld over dat u zou
kunnen/willen schenken om grond eeuwig vrij te maken?. Of …zoekt u liever, buiten het
reguliere banksysteem, een zinvolle en waardevaste bestemming voor uw spaargeld? We staan
als stichting open om nieuwe leningen aan te gaan.
Hoe en hoeveel u wilt schenken of uit wilt lenen is aan u. Voor 7 euro is al 1m2 eeuwig vrij
gekocht. Voor lenen kunt u kiezen hoeveel u wilt uitlenen (tussen de 1.000 en 50.000 euro),
rente tussen de 0 en 1% en een looptijd van 3, 5 of 10 jaren. Voor elke lening wordt een
rechtsgeldige leenovereenkomst opgesteld.
Voor overleg of meer informatie mail naar info@hetankerbrummen.nl of spreek een vm-bericht
in op 06 – 53740511. Ons bestuurslid Eveliene Kuipers (taakveld: contact schenkers en leners)
belt u terug. Heeft u vragen over uw lopende leenovereenkomst, neem dan ook gerust contact
op.
Laten we samen sterk blijven staan en grondig investeren in de toekomst!

Ondertussen op de Meander
...Is de hele kas inmiddels vol geplant met kruiden, uien, knoflook, veldsla, andijvie, venkel,
kropsla, bosbieten en raapstelen.
...Is er ook weer lekker vers geoogst uit de kas, winterpostelein voor de groentepakketten!
...duurde het even tot ze het snapten, maar genieten de kippetjes nu enorm van het
buitenspelen! vooral lekker stofbadderen vinden ze erg fijn. dat komt hun mooie witte kleur niet
ten goede, maar dat vinden wij helemaal niet erg, want wat is het fijn om die beestjes zo te zien
genieten!
...is er door in groene handen ook weer hard gewerkt, dat zie je aan dergelijke hopen met
takken. zo kunnen alle bomen en struiken weer mooi uitlopen van het voorjaar, en hebben wij
weer meer brandhout voor volgende winter en houtsnippers voor op de composthoop!
...Kregen de kippen ook weer een mooi schoon hok, en dat was ook wel nodig na die drie
weken binnenzitten! mocht u nou morgen op ons erf komen en denken jeeeetje wat stinkt het
hier! dan is dat het dus. een lekkere berg kippenmest....

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:
winterpostelein*
rode ui
rammenas
avocado's
trostomaat
luxe:
eryngii (koningsoesterzwam)
verassingsgroente
courgette
rode kool
kruiden (alleen 3 p)
in het fruitpakket:
banaan
appel
sinaasappel
peren
Help!? een gekke groente: nou ja die rammenassen...zie recept hieronder.
eryngii, of dus ook wel koningsoesterzwam is een heerlijke, milde paddenstoel met een stevige
bite. zeer goed te gebruiken als vervanger van vlees in bepaalde gerechten, maar ook gewoon
in plakken of repen gesneden en opgebakken in olie of boter heerlijk!

ramme-wattes?
jeetje wat is dit nou weer voor rare zwarte bol in mijn pakket? nouja, een rammenas dus.
rammenas is een groente die qua smaak erg lijkt op een radijs. fris en een beetje pittig. de
groente is goed te bewaren en daardoor ook in de winter nog goed verkrijgbaar.
de rammenas zit, net als veel kolen, vol vitamine C, maar ook kalium en calcium kom je er
rijkelijk in tegen. gezond dus!
je kunt de rammenas rauw eten, bijvoorbeeld door een salade of op de boterham, maar je kunt
hem ook lekker stoven of wokken, dan wordt de smaak wat milder. in veel aziatische landden
wordt deze groente veel gegeten, maar dan vooral om soepen op smaak te brengen, daar leent
deze groente zich dus ook zeer goed voor!
hieronder zal ik wat links naar leuke recepten zetten, dan kun je zelf even kijken wat jou het
lekkerst lijkt!
let op, de laatste link in van een video, deze is in het japans, maar er is wel ondertiteling bij. ook
gebruikt zij een daikon of rettich, het grotere, zomerse broertje van de rammenas, maar in
smaak zeer vergelijkbaar.

runderstoofpotje met rammenas

japanse omelet (kan ook met eryngii)

fruitige salade

rauwkostsalade

video japanse soep

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.

