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Bericht van ‘t land (Interview met Tineke door Eva,
19 maart)



Aardappelen

Bouwleningen barometer

Teeltplan april

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.

Volgens het teeltplan worden er de komende maand de
volgende producten geleverd:

We kunnen nog steeds wat leengeld
gebruiken zoals je ziet! Nog een paar
duizend 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.
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! :-)

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.

Agenda:

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

