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Bericht van het land (Interview met Tineke,
12 juli door Karin)

Onderstaand interviewtje is al wat eerder in de maand
afgenomen ivm vakanties van de interviewers. Ondertussen een update wat het weer betreft: HITTE . We
werken deze week volgens een tropenrooster. 6 uur
beginnen en dan tot de lunch op het land werken. Met
welverdiende koffie tussendoor natuurlijk. En zelfs vóór
de lunch is het de laatste uurtjes al een beetje afzien. Lisa, onze stagiaire liep door een paar uren onkruid wieden toch een zonnesteek op, ondanks water, hoedje
etc. Best een beetje lastig hoor, inschatten wat er nog
kan en niet kan. Ik kan er zelf aardig goed tegen, maar
dit jaar opeens helemaal niet. De temperaturen zijn dan
ook wel erg hoog. Ik heb nog wel het geluk dat ik regelmatig op ons koele kantoor zit, eindelijk een voordeeltje aan al dat regelwerk!
(12 juli) We hebben net een paar flinke plensbuien gehad. Daar zijn we heel blij mee. Het is eigenlijk nog
steeds een heel droog jaar. Het lijkt wel alsof de grond
nog last heeft van de droogte van vorig jaar en dat is
iets wat je wel vaker hoort. We zien dat ook echt terug
op het land. Het regent wel en dat trekt er ook wel in,
maar de opwaartse beweging vanuit het grondwater is
er nog onvoldoende. Dat merk je aan de planten. Wij
moeten er dan voor zorgen dat we voldoende beregenen. Daar kunnen we veel mee herstellen, maar we zien
ook dat het zo weer weg is. Je kunt er haast niet tegenop beregenen. We zitten er ook niet altijd 100% bovenop, want beregenen is ook veel werk en je hebt het ook
niet altijd op tijd door. We moeten daar misschien toch
nog net iets meer onze aandacht op richten.
In de droge en warme periode van een paar weken geleden hebben we wel goed kunnen hooien. Het hooi
was ook echt zo droog! Het was echt droog weer.
Geen onweer in de lucht en zo. Gewoon één keer het
hooi omkeren en het was prachtig droog. We hebben
meer dan 500 hooibaaltjes. Wie er iemand voor weet
voor paarden of jongvee moet maar even contact opnemen, we hebben er nog geen vaste afnemer voor.
We zijn door de regenbui van vandaag noodgedwongen
in de kas bezig geweest. Dat is voor de kas heel erg
goed, want nu is alles weer mooi bijgewerkt. Als we in-

eens door regen overvallen worden, kunnen we altijd
nog in de kas terecht. We hebben ook een beetje pech
dit jaar in de kas, met de augurken. De augurkenplanten
maken mannelijke en vrouwelijke bloemen en aan de
vrouwelijke bloemen komen dan de augurken. Deze
planten maken alleen maar mannelijke bloemen. Het
verhaal van de leverancier is, dat dit een oud ras is en
hier komen pas bij de zevende zijtak de vrouwelijke
bloemen eraan. De zaadleverancier heeft er alle vertrouwen in dat het met wat geduld goed komt. Ik absoluut niet, het gewas is zelfs al een beetje op zn retour,
dus echt pech dit jaar.Bij modernere rassen kweken ze
dat eruit. Het is op zich wel interessant om te volgen,
hoe het kan gaan met een plant. Eerst dachten ze dat
het door stress kwam, maar dat konden we ons al niet
voorstellen. Dit is een biologisch ras en dat willen we
natuurlijk ook graag, maar hier waren we toch niet zo
blij mee. We waren dit in 25 jaar augurken kweken nog
nooit tegen gekomen. Dit is dus wel eens maar nooit
meer, qua ras. Gelukkig hebben we nog wat potten augurken van vorig jaar over zodat jullie toch nog wat
kunnen krijgen deze winter.
De eerste tomaatjes in de kas beginnen te rijpen. Tegelijk zijn we dan alweer met de herfst- en wintergroenten
begonnen en dat terwijl we midden in de zomer zitten.
Dat is altijd zo. Zo hebben we de afgelopen week de
spruitkolen en de zuurkoolkolen gepland. We hebben
ze eerst zelf gezaaid en nu zijn ze groot genoeg om uit
te planten. Dat hebben we met onze plantmachine gedaan, die ergens achteraf een beetje stond te roesten.
Gelukkig deed hij het gewoon nog! Het is een heel simpel ding, maar leuk om te doen. Je zit er met z’n tweetjes achterop. Er zijn twee schijven waartussen een
plantje gelegd moet worden en dat moet je natuurlijk
precies op het goede moment doen. Simpel, maar wel
leuk om te doen en handig.
Op het land zien we dat de sperziebonen en de stokbonen eraan komen. De courgettes zijn vol in productie.
Ze zijn heel lekker van smaak. Het ene ras of het andere
ras maakt nog wel eens verschil. Ze zijn dit jaar echt
heel lekker.
Achter de schermen zijn we ook al bezig met de voorbereidingen voor het jubileumweekend. Jelle, Lotte en

een aantal deelnemers gaan een jubileumkrant maken.
Daar komt dan van alles in te staan over hoe de Oosterwaarde nu is, interviews met verschillende mensen,
stukje geschiedenis, foto’s natuurlijk.
Verder is hier de vakantietijd ook een beetje begonnen.
In het hoogseizoen gaan we om de beurt allemaal op
vakantie. Zeker omdat ik ook nog schoolgaande kinderen heb, is dat wel heel fijn om in deze tijd te doen.
Jelle en Tanne zijn nu op vakantie. Daarna ben ik aan de
beurt. Ik ga met de kinderen naar een wandelhotel in
Zwitserland, Clarezia. Heerlijk. Vince, Lisa en Lotte gaan
ook alle drie nog. Het is wel altijd puzzelen zo in het
hoogseizoen op vakantie gaan, maar het komt eigenlijk
ook altijd wel weer goed. Ondertussen timmert de
timmerman lustig voort, vakantie of niet, zodat het einde van de verbouwing nu toch echt begint te naderen. Ik
roep nog maar es dat we nog steeds interesse hebben in
leningen voor de bouw. We zijn al een heel eind, maar
er zijn ook altijd leningen (van de vorige uitgifte) die
weer afgelost moeten worden, dus we houden in feite
een soort doorlopende behoefte. Tenminste, zo gaat
dat nu steeds in praktijk. ~Omdat de rente op spaargeld
tegenwoordig zo extreem laag is het ook wel extra aantrekkelijk denk ik om het in een bouwlening te stoppen.
En wij zijn er erg mee geholpen. Bij de bank lenen is een
heel proces tegenwoordig qua tijd en aanleveren van
gegevens, en de rente is ook een stukje hoger.

D is voor onbepaalde tijd. Bij voorkeur voor minimaal 5
jaar, maar altijd opeisbaar binnen een termijn van (max)
3 maanden. Er wordt een contract getekend tussen de
uitlener en onze stichting Meerwaarde. We zoeken nog
5 of 6 mensen die ieder 5000 willen lenen. Dan zijn we
rond! Maar we staan ook open voor kleinere leningen.
Neem vooral contact op.
Heb je interesse, stuur dan een mail naar
info@oosterwaarde.nl met je gegevens. Zo nodig nemen we nog contact op om e.e.a. te verduidelijken of
nader af te spreken. Wacht niet te lang, de verbouwing
is al bezig!
Met een schenking, met name voor de realisatie van het
stage-appartement, zijn we 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.
Het rek.nr. is NL22 TRIO 0212172301 t.n.v. stichting
Meerwaarde.

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

.

knolvenkel
bosprei
aubergine
snijbiet
basilicum

Bouw-barometer
Er is weer 10.000 aan leningen bij, super!

Er is nu nog 26.800 nodig om op de 120.000 te
komen. Wie biedt?
Of weet je iemand die z’n spaargeld bij ons wil stallen in ruil voor rente of een jaarlijks etentje? Geef
dan onze gegevens door.

bosbiet
courgette
peterselie
sperziebonen
verse ui

bospeen
komkommer
sla
tomaten
paprika

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.

Nog even in het kort: voor de renovatie van het boerderijgebouw geven we bouwleningen uit. Er is in totaal
€120.000 nodig.
Het rentepercentage kun je zelf kiezen tussen 0 en 2
procent. In plaats van rente kun je ook rente in natura
krijgen, nl. per 2500 euro een uitnodiging voor het jaarlijkse bouwetentje. Een uniek, culinair en supergezellig
gebeuren.

Agenda
•

7 sept vanaf 14 uur: jubileumfeest
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