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Bericht van ‘t land

(Interview met Tineke

door Karin, 20 februari)

We zijn hier lekker aan het genieten van de winter.
Het is goed koud op het land en dat is zowel voor
de natuur boven de grond als voor de bodem en
het bodemleven goed, omdat de grond dan mooi
door kan vriezen. De structuur wordt er beter
van, allerlei schimmels en bodemdiertjes sterven af
en dragen daardoor weer bij aan de bodemvruchtbaarheid. Voor ons is het ook fijn, omdat het tijd
geeft om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen voor het straks losbarst. Ik ben flink aan de
slag met alle voorbereidende werkzaamheden. Zo
is de jaarrekening van vorig jaar al vrijwel klaar. Het
leeuwendeel van het werk hiervoor is door de
vrijwilligers Anneke en Onno gedaan, die met veel
precisie onze boekhouding doen. Daardoor wordt
het mogelijk om al vroeg in het jaar de resultaten
van het afgelopen jaar te zien en dat is dan weer is
fijn voor de begroting voor dit jaar. We wisten dat
2017 financieel gezien een lastig jaar zou worden
vanwege de herstart. Het is leuk om te kunnen
melden dat de resultaten zeker niet tegenvallen.
We hadden onszelf zo'n eerste jaar weliswaar behoorlijk bescheiden loon toebedacht, maar wel fijn
om te zien dat we dat in ieder geval gehaald hebben. Er is zelfs zo’n € 5000 over om te verdelen,
das toch een aardige opsteker. Dat neemt niet weg
dat we het komende jaren wat meer voor onze eigen beloning moeten reserveren, maar we zijn heel
blij met deze start! Binnenkort ga ik de begroting
voor 2018 opstellen en die gaan we zeker met jullie
delen, o.a. om de prijs voor het oogstaandeel dit
jaar vast te stellen, wat gaan we investeren en dat
soort zaken. De pachtprijs is trouwens flink ver-

hoogd dit jaar, dus een hogere prijs voor de oogstaandelen zit er ook wel aan te komen.
De volgende klus wordt het teeltplan maken en de
zaadbestellingen doen. Dat had ik al lang willen
doen trouwens, maar ik was zo fanatiek het kantoor aan het ‘uitmesten’ dat ik dat even voor heb
laten gaan. Als ik me nog één hele dag opsluit op
kantoor, dan is dat helemaal aan kant en alles voor
elkaar. Dat geeft echt een goed gevoel. Sommige
dingen lagen er al 15 jaar onaangeroerd. Je snapt
dat er dan wel wat op te ruimen valt.
Nu met de vorst kunnen we op het land nog niet
zoveel .We kunnen wel andere dingen doen. Dus
we zijn flink aan het snoeien in de hagen. Dat werden een soort bomen in plaats van struiken. Vooral
Jelle is daar mee bezig, met hulp van Ben en Aad
die er op vrijdag altijd zijn. Zij doen veel aan onderhoud van de gebouwen en beplanting. Verder is
Jelle in de fruittuin begonnen met snoeien en bemesten. Toevallig hadden we hier gisteravond een
vergadering over en als we dan het jaar doorspreken, dan verheugen we ons enorm op de komende
oogst van de fruittuin. We hopen dat jullie als deelnemers en ook vele anderen straks de weg naar
onze tuin weten te vinden. Er komt in ieder geval
een vorm van zelfpluk en wie weet ook een soort
fruit-oogst-aandeel. Ik zie een soort lusthof voor
me met allerlei fruit. Er staan kruisbessen, zwarte
bessen, bosbessen, rode bessen, bramen en frambozen. Waar vind je dat nog? Het zal ook best wat
extra werk met zich mee brengen. Daar kunnen
we best een nieuwe vrijwilligersgroep voor in het
leven roepen: de fruittuingroep! Als je daar zin in
hebt, geef je dan vooral alvast op. Ook nu is er al
werk te doen, zoals mesten en snoeien.

In de kas hebben we vorige week de eerste groenten gezaaid, dat zou ik bijna vergeten te vermelden
zo in al die koude dagen. Maar dankzij de kas is het
nieuwe seizoen toch al een beetje begonnen. We
hebben spinazie, raapsteeltjes, radijs en worteltjes
gezaaid. Verder hebben we uitjes en knoflook in de
kas geplant. Er staat nog niks boven, maar je ruikt
het voorjaar al wel heel goed in de kas; mest, vochtige aarde, beetje warmte, heerlijk!

menten over krijgen. En prachtige zuurkoolverhalen zoals een deelnemer die z’n hele leven geen
zuurkool lustte maar nu opeens ontdekt heeft dat
ie het lekker vindt. Als salade zoals bijvoorbeeld in
ons receptenboek beschreven staat.
Tot slot is het leuk om te vertellen, dat we weer
een nieuwe stagiaire hebben. Dit keer van de deeltijdopleiding van de Warmonderhof. Ze heeft Lotte
en ze is zich aan het omscholen van architect naar
boer. Ze werkt het hele jaar lang twee dagen per
week mee op de Oosterwaarde.

Het is nog best spannend hoe het straks in het
voorjaar gaat. Wordt het ineens warmer en blijft
het een beetje droog, dan kunnen we al snel het
land op. Krijg je een natte periode, dan zullen we
nog moeten wachten.
Vorige week toen het flink vroor, hebben we overigens al mest kunnen rijden. Ook al zo'n voorbode
van de start van het seizoen. Het is altijd een spannend moment wanneer we met die zware machines het land op kunnen. Ik ben blij dat het nu met
de bevroren bovenlaag van de grond gelukt is.
Waar ik nog blijer om was, is wat we dit keer mest
van Annet van Keizersrande (ons buurbedrijf) hebben kunnen betrekken. We hebben een soort deal
bedacht waarbij zij een deel van onze grasopbrengst krijgen en wij een deel van hun mest. Als
dat nu goed bevalt, kunnen we de samenwerking
nog verder uitbreiden. Zo’n samenwerking is voor
ons echt goud waard. Als bedrijf zonder dieren ben
je zo afhankelijk van goede mest. Zij zijn ook een
biologisch dynamisch bedrijf, dus dat past heel goed
bij elkaar.
Wat de oogstaandelen betreft kun je merken, dat
we nu echt door onze eigen voorraden heen raken.
We moeten meer bij collega’s inkopen, zoals bijvoorbeeld de bietjes, uien, peen, schorseneren en
knolselderij. Maar als ik dan kijk hoeveel eigen producten we nog in het pakket hebben, dan zit er
toch nog best het nodige van eigen teelt in: rammenas, palmkool, winterpostelein, zuurkool bijvoorbeeld. Dat valt me alles mee. Vooral over de
zuurkool zijn we heel voldaan. Het is een flinke klus
in het najaar, maar nu heb je ook wat! Een prachtig
eigen ambachtelijk product waar we veel compli-

Bouwleningen barometer
Sinds kort kan er weer ingetekend worden voor
een bouwlening. Deels als vervanging voor een
bouwlener die afgelost wil worden en deels voor
het aftimmeren van de zolder. Die gaat gebruikt
worden als groepsruimte voor BSO en wat zich
verder aandient. Ook wordt er in de nieuwbouw
nu een verwarmingssysteem aangelegd voor met
name die zolder, maar ook de kantine en andere
gebruiksruimtes.
Voor aftimmeren en verwarming is ca 30.000 euro
nodig. Hiervan is 10.200 al gedekt door een tweetal
schenkingen van deelnemers die we mochten ontvangen, en 18.000 door leningen.
We kunnen nog steeds wat leengeld gebruiken zoals je ziet! Nog
6000 en we zijn voorlopig weer
voorzien.
Het systeem in het kort: je leent
het geld voor onbepaalde tijd uit,
bij voorkeur voor meerdere jaren.
Het rentepercentage kies je tussen
0 en 2 %. Je gaat een contract aan
met onze stichting Meerwaarde. Aflossingen op verzoek en met
wachttijd van (max) 3 mnd. Meld je
aan per mail via
info@oosterwaarde.nl of/en informeer bij Tineke.
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Je mag ook kiezen voor rente in natura, je wordt
dan uitgenodigd voor het jaarlijkse bouwetentje (dit
jaar in juni). Per ca 1000- 1500 euro recht op 1
plaats.
P.S. Voor iedereen die al toegezegd heeft: het klopt
dat we nog niks opgestuurd hebben, maar dat komt
binnenkort! :-)

Agenda:
15 maart, 20.00 - 21.45 uur: Lezing 'Wat is nu gezond' . Een handreiking voor ouders van jonge kinderen. Ulebelt, Maatmansweg 2, Deventer. Kosten
2 euro pp.
Zie www.slowfood.nl/ijsselvallei

Teeltplan maart
Volgens het teeltplan worden er de komende
maand de volgende producten geleverd:
Aardperen
Kievitsbonen
Prei
Schorseneren
Winterpostelein

Appels
Knolselderij
Rode biet
Uien
Zuurkool

Pot augurk
Pastinaak
Rode kool
Winterpeen

En natuurlijk aardappelen en eieren.
Niet alle producten zijn de hele maand leverbaar.
Sommige alleen in het begin, andere alleen aan het
eind van de maand. De producten zijn ook in de
boerderijwinkel verkrijgbaar. De boerderijwinkel is
geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14 tot
18 uur en op zaterdagochtend van 10-13 uur.

Colofon: Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Oosterwaarde, Sallandsweg 6, 7431 PX Diepenveen.
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Tineke Bakker, Karin van Berkel, Erik Buiskool (red.).
De Oosterwaarde is een Pergola-associatie met deelnemers uit de directe omgeving die wekelijks een aandeel in de oogst ontvangen.
Het aantal deelnemers per 1 februari is 190.
Alle producten van de Oosterwaarde dragen het Bio- en Demeter-keurmerk.
Boeren en vaste medewerkers zijn:
Jelle Meindertsma, Tjeerd Roosjen, Tineke Bakker, Daragh O’Shaughnessy, Lotte Middelkoop (stagiaire),
Tanne Verhulst (deelnemersadministratie)
e-mail: info@oosterwaarde.nl Website: www.oosterwaarde.nl
De Oosterwaarde is ook te vinden op Facebook met actuele foto’s en berichtjes.
Facebookgroep recepten: Oosterwaarde Oogstrecepten.
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