Nieuwsbrief

LET OP!

Beste deelnemers (Tineke, 18 december)
Het is een cliché, maar wat vliegt de tijd om! Een jaar
geleden stonden we in de startblokken om op de
Oosterwaarde het stokje van Samuel, onze voorganger,
over te nemen. En nu al weer een heel jaar achter de
rug. Aan de ene kant gebeurt er veel en veel minder in
zo’n jaar dan je van plan bent, en aan de andere kant, als
we even terugkijken is er juist weer zoveel méér
gebeurd dan we tevoren konden bedenken. Ik denk
eigenlijk dat ieder voor zich dit ook herkent, het lijkt

een beetje op de spreuk: “life is what ’s happening while
you’re making plans”.
Zo hadden we plannen om de winkel op te knappen,
maar daar is nog niet veel van gekomen. Maar intussen
hebben we wel de vergunning rond voor de komst van
een buiten BSO (naschoolse opvang) op ons terrein, en
dat hadden we weer niet speciaal in de planning voor
dit jaar. Zoiets komt dan op je pad, en omdat educatie
een waarde is die we bij de Oosterwaarde vinden
passen, gingen we er mee aan de slag. De winkelwensen blijven overigens ook hoor, kijken of we daar
de komende paar jaar een slag in kunnen maken.
In het team zijn ook veranderingen zoals jullie in de
vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen. Jammer
genoeg zwaait Ravi weer af per 1 januari. Daarmee
verliezen we hier een bevlogen landbouwer en een
constructieve kracht met hart voor land en mens. Maar
wel weer fijn dat dat vóór het nieuwe jaar duidelijk is
geworden zodat ieder weer z’n koers uit kan zetten.
Het lijkt erop dat het team voor komend jaar zich al
een beetje gaat vormen. Daragh, onze seizoenskracht,
plakt er waarschijnlijk nog een seizoen achteraan ,we
krijgen per 1 februari weer een (parttime) stagiaire en
zelfs nu, midden in de wintertijd is er een stagiaire
begonnen! Marleen is van de opleiding Fauna en Wildlife
(MBO Apeldoorn) en komt bij ons vijf weken full time
mee draaien. Dat betekent veel werk in de schuur, het
is niet anders, maar het ‘wilde‘ aspect komt hopelijk
ook nog aan bod, namelijk een plan maken om de té
grote belangstelling van hazen, konijnen en reeën in
goede banen te leiden. Verder gaan we voor komend
seizoen dan opnieuw op zoek naar aanvulling van het
tuinbouwteam.
Als we terugkijken op dit jaar hebben we vooral heel
veel lekkere groenten verbouwd. Bij tijd en wijle
hebben we bonen geplukt tot we een ons wogen,
kwamen we bijna om in de tomaten en waren er
komkommers, courgettes, maiskolven en andere

groenten in overvloed. Veel groenten gingen dit jaar
ook naar de boerenmarkt in Utrecht, omdat Ravi daar
een groentekraam runt en wat is er dan verser,
lekkerder en handiger om ze vanaf de Oosterwaarde
mee te nemen? Een mooie win-winsituatie. Qua
oogstplanning en organisatie in de schuur (waar staat
wat) soms best ingewikkeld, want vrijwel alles moest
dan op de donderdag gebeuren. De marktkraam van
Ravi is namelijk op vrijdag, net als onze uitlevering van
de oogstaandelen.
We hadden optimistische plannen om een nieuwe
impuls te geven aan de bekendheid van de
Oosterwaarde en daarmee hopelijk een mooi aantal
nieuwe deelnemers aan de Oosterwaarde te binden.
Toen we begonnen op 1 januari lag het aantal namelijk
net onder de 200 deelnemers, terwijl de tuin zeker
groot genoeg is voor 240. Nu we terugkijken zien we
dat dat eigenlijk niet gelukt is. Met enige schroom zou ik
zelfs zeggen: integendeel! 1 januari is namelijk weer een
opzegmoment en als ik goed tel zakken we dan per 1
januari zelfs wat onder de 190. De redenen van
opzegging zijn niet echt eenduidig zodat het ook lastig is
om er lering uit te trekken. Verhuizingen, minder
gebonden willen zijn, te veel groenten, diëten, financiën,
van alles passeert de revue. Naar ons idee zijn de
oogstaandelen weer flink gevarieerd en in perioden
overvloedig geweest. We gaan er maar even van uit dat
het aantal deelnemers zich wel weer aanvult de
komende periode. Maar dan weten jullie dat we meer
deelnemers kunnen gebruiken, dus ben je enthousiast
over onze regionale, gezond geteelde verse groenten:
zegt het voort!!
Met de pr zijn we nog niet echt op gang gekomen
afgelopen jaar. Misschien was dat ook een factor. Het
was als nieuw team in een rijdende trein springen en
sturen maar! Af en toe ging het best hard! En
ondertussen moesten we ons op alle grote en kleine
vlakken zien in te werken, dat merk je wel zeg.
Inwerken en je routine vinden kost gewoon echt heel
veel tijd. En ja, dan gaan de groenten en het landwerk
vóór. Heb je overigens zin om ons daarbij te helpen, bij
die pr/informatieve kant, graag!
Wie ons wél wist te vinden, was restaurant Boas uit
Deventer die in opdracht van stichting IJssellandschap
een mantelzorgdiner moet (mag!) bereiden voor maar
liefst 750 mantelzorgers, aanstaande vrijdag in de
Lebuïnuskerk. De opdracht was om de ingrediënten
voor het maal zoveel mogelijk bij de pachters in te

kopen. En aangezien de Oosterwaarde een
erfpachtbedrijf is van stichting IJssellandschap was het
weggetje natuurlijk niet moeilijk te vinden. 180 kilo
pompoenen is er ingeslagen voor even zoveel liters
pompoensoep! Ik denk dat de keuken daar aardig vol zal
liggen!
Wat ook leuk was dit jaar is de educatieve belangstelling
voor de Oosterwaarde. De drie brugklassen van de
Vrije School Deventer kregen een vol programma
aangeboden bij ons, met rondleiding, meewerken en
eigen groente oogsten. Zette wel even onze hele
routines op z’n kop, en vroeg alles van ons organisatieen begeleidingsvermogen, want zie maar ‘ns 28 jonge
honden tegelijk aan het werk te houden! Ik vind dat we
dat knap gedaan hebben. En het was fijn te horen en te
zien dat het gewaardeerd werd.
We hebben zo in de loop van het jaar veel hulp gehad
van
jullie.
Op
alle
fronten:
administratie,
computerbeheer, chauffeurswerk, pluk- en afweegwerk, inmaakklussen, aardappelen rapen, zakjes
sorteren, wat al niet. Fijn! Deze vereende krachten
maken het levendig op de Oosterwaarde, zowel op het
land als tijdens de pauzes!
Behalve de groenteteelt zijn er afgelopen jaar meerdere
soorten granen geteeld. Een van Ravi’s passies. Prachtig
om te zien op het land. Qua afzet nog even puzzelen
wat we er mee doen. Zou leuk zijn als we van de tarwe
zelf kunnen gaan bakken. Voor brood hier tijdens de
lunch, maar misschien ook wel zakjes voor jullie! Maar
dan moeten we eerst de bakkwaliteit nog even wat
beter testen.
Verder is in het voorjaar de kleinfruit tuin aangeplant.
Dat is echt een nieuw stukje Oosterwaarde, en valt
onder de hoede van Jelle. Dit jaar hebben we er nog
geen vruchten van kunnen plukken, maar dat zal vanaf
aanstaand seizoen al voorzichtigjes anders worden! Jullie
horen er zeker meer over! Zelfpluk, een fruit-aandeel,
een bakje in het oogstaandeel, jams of sappen, we zullen
zien!
Nu eerst even een heel korte winterrust zo tussen
Kerst en Drie Koningen. Jelle en Tanne zijn 4 weken op
reis, naar hun dochter in Myanmar, Tjeerd en ik nemen
ook altijd even gas terug. Hoewel er tussendoor altijd
van die klussen ingepland worden zoals de
jaaradministratie bijwerken, het financiële jaaroverzicht
voorbereiden, de eerste plantgoedbestellingen vast
doen, het kantoor opruimen… Maar dat heeft ook wel

weer iets ontspannends, juist zo in die kersttijd als alle
bedrijvigheid verder zo stil ligt.
We luiden het nieuwe jaar weer in met een
nieuwjaarsbijeenkomst op de Oosterwaarde. Zie 1e blad
voor de tijden. Van harte welkom! We houden het een
beetje eenvoudig dit keer omdat de helft van het team
nog vakantie viert, maar toch leuk om elkaar even te
groeten en ontmoeten op onze mooie Oosterwaarde.
Vrijdag de 12e zijn we er weer voor jullie allemaal, met
het eerste dubbelpakket van 2018. En de winkel is vanaf
dinsdag de 9e weer open! We wensen jullie een fijne
kersttijd en zien jullie graag weer in het nieuwe jaar!

Bouwleningen opengesteld! Wie heeft
spaargeld te stallen?
We kunnen weer nieuwe bouwleningen gebruiken! Er
zijn de laatste paar jaar flink wat aflossingen geweest en
die willen we gedeeltelijk weer aangevuld hebben.
Bovendien is er op korte termijn zo’n € 20.000 nodig
om de zolder af te bouwen ten behoeve van onder
andere de BSO.
Sinds de nieuwbouw in 2008 kun je bij de
Oosterwaarde -via onze eigen stichting Meerwaardeeen bouwlening afsluiten.
Een echte win-winsituatie, met name in het huidige
tijdperk waar bijna geen rente meer op spaargeld
geboden wordt. Door deze rechtstreekse leningen kan
de Oosterwaarde tegen gunstiger rente lenen dan bij de
bank en de lener ontvangt (binnen de marges) een rente
naar keuze. Hoe minder rente je vraagt des te meer
steun je de boerderij, dat spreekt.
De spelregels in het kort:
Bouwleningen in veelvoud van €1000.
Rentepercentage zelf kiezen tussen 0 en 2 procent.
In plaats van rente kun je ook rente in natura
krijgen, nl. een uitnodiging voor het jaarlijkse
bouwetentje! Een uniek, culinair en supergezellig
gebeuren. Per 1000 euro 1 kaartje. Max 5 kaartjes
per lening.
De lening is voor onbepaalde tijd. Voorkeur voor
meerdere jaren, maar altijd opeisbaar binnen een
termijn van (maximaal) 3 maanden.
Er wordt een contract getekend tussen de uitlener
en stichting Meerwaarde.

Indien van toepassing: jaarlijkse rente-uitkering in
januari.
Heb je interesse, stuur dan een mail met je wensen en
mogelijkheden. Zo nodig nemen we nog telefonisch
contact op om e.e.a. te verduidelijken of nader af te
spreken. Wacht niet te lang, de zolder moet 1 april al af
zijn!!
Overigens, met een schenking voor de zolder-afbouw
zijn we natuurlijk ook heel blij!!
Onze stichting Meerwaarde is een goed doel stichting,
waardoor schenkingen voor de schenker aftrekbaar zijn
en gebruikt worden binnen de Oosterwaarde om alle
mooie doelstellingen van dit bedrijf te helpen
verwezenlijken. Voor de snelle reageerders: het rek.nr.
van stichting Meerwaarde

Agenda:
12 januari: tweeweekse levering
26 januari: tweeweekse levering

Teeltplan januari
Volgens het teeltplan worden er de komende maand de
volgende producten geleverd:
Aardpeer
Boerenkool
Pastinaak
Rode bietjes
Sjalotjes
Veldsla
Winterpostelein
Zuurkool

Appels
kievitsbonen
Pompoen
Rode kool
Stoofperen
Wortelpeterselie
Witlof

Pot augurken
Palmkool
Prei
Schorseneren
Uien
Winterpeen
Witte kool

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 dinsdagen vrijdagmiddag van 14 tot 18 uur en op zaterdagochtend van 10-13 uur.
Let op: de boerderijwinkel is gesloten vanaf 24 december tot en met 8 januari. Dinsdag 9 januari weer open.

Nieuw afhaaladres op de Worp!

Pompoenenregen

Vanaf 12 januari hebben we weer een afhaaladres op de
Worp! (Groenestraatje). Zegt het voort!

Wat hadden we veel pompoenen! En zo jammer om
weg te doen. Daarom hebben jullie er allemaal veel
meer gekregen dan gebruikelijk. Voor sommigen van jullie werd het een beetje too much, anderen kochten
zelfs nog bij! We zijn er nu bijna doorheen. In januari
nog een keer denk ik! Geven jullie ze weg als ze zich teveel ophopen?? 

Aan de Oosterwaarde werkten mee in 2017:

