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Let op:
Dit is het laatste grote oogstaandeel. Vrijdag 5
april starten de wekelijkse leveringen.
Met raapsteel en bosui!

Bericht van het land

(Interview met Lotte, 13

maart, door Karin)

Op dit moment is Tineke druk bezig met het teeltplan.
Afhankelijk van hoe het teeltplan precies wordt, gaat ze
vervolgens de zaad- en plantgoedbestellingen doen. We
kunnen nu het land nog niet op omdat het zoveel en zo
hard regent. Vorige week heeft Vince het land geschijven-egd. Het doel daarvan is vooral om de grondbemester (winterrogge) onder te werken, zodat die alvast een
beetje kan gaan verteren. Vince helpt momenteel mee
in de bouw en ook af en toe op de tuin. Vanaf april/mei
komt Vince weer meer op de tuin meewerken. Hij
woont al hier op de Oosterwaarde en heeft de Warmonderhof gedaan.
Nu het schijfeggen gedaan is, kunnen we hopelijk volgende week (bij beter en droger weer) bedden rijden.
Eerst met de spitmachine erover heen en dan is het een
kwestie van mooie rechte lijnen rijden. De maat tussen
de trekkerbanden is dan het bed. Je bed is een beetje
heilig. Je mag er bijvoorbeeld niet op lopen zodat de
grond zo los mogelijk blijft. Over spitten gesproken,
maar dan met de hand: Corry, één van onze vrijwilligers, is altijd op woensdag bij ons. Zij heeft de afgelopen weken steeds heel veel gespit in de kas. Dat is best
zwaar werk en we zijn heel blij dat ze dat leuk vindt om
te doen. Daarbij moet je dan ook al een beetje naar het
teeltplan kijken. Waar de worteltjes, radijsjes, spinazie
komen te staan en daar dan als eerste spitten. Die
groenten zijn nu ondertussen ook al gezaaid en opgekomen. Vorige week en vandaag heb ik bloemkool en
koolrabi in de kas geplant. En daarna raapsteel tussen

de bloemkolen door. Je loopt dan met een zaaimachientje tussen de geplante bloemkolen door. Je moet
dan met dat machientje precies in een rechte lijn ertussendoor lopen zonder ergens op te stappen en tegelijkertijd goed op het zaaien letten (niet te snel, niet te
langzaam, op de juiste plekken, enz.). Dat is best een
nauwkeurig werkje. Als het dan later allemaal opkomt,
is dat natuurlijk heel leuk! De kas is ook weer water- en
winddicht. Alle de ruiten zijn gerepareerd. Met de wind
van de afgelopen dagen is dat extra fijn. Verder hebben
we nog erwten, bonen en tomaten voorgezaaid en dat
is allemaal in de kas al aan het opkomen. Als de erwten
en bonen groot genoeg zijn, gaan we ze buiten uitplanten. Door ze voor te zaaien, voorkom je dat de vogels
de erwtjes opeten en ze hebben meteen al een voorsprong in de groei. De tomaten staan nu in hele kleine
bakjes voorgezaaid. Dan zitten er misschien wel 150 in
een klein bakje. Die zijn nu ontkiemd. Binnenkort kunnen we ze verspenen in grotere potjes. Daar blijven ze
in tot we ze groot en sterk genoeg vinden en dan planten we ze uit in de kas en krijgen ze een touwtje om tegen op te groeien. Nu worden ze nog even wat extra
vertroeteld.
Op het land is de mest ook al uitgereden. Dat hebben
we vorige week gedaan. De mest komt van biologische
boerderij Boons in Welsum en daar woon ik zelf ook.
Met een aanhanger vol met mest wordt dan vanuit
Welsum hierheen gereden. Bij het pontje varen ze over.
Dan is het pontje ook wel meteen goed vol, maar dat
gaat toch heel goed. Hij is wel drie keer heen en weer
geweest naar Welsum. Op de Oosterwaarde rijdt Tineke dan mee op de trekker en geeft aan hoeveel mest
waar moet komen. Zo hebben de kolen vrij veel mest
nodig en wortel weer bijna niet. Vruchtgewassen, zoals
courgette, hebben weer vrij veel mest nodig. De machine spreidt de mest uit, dus je moet goed opletten dat de
mest op de juiste plek terecht komt.

Op het land groeit de prei nog heel mooi door. We
hebben veel prei en dat merken de deelnemers natuurlijk ook in de pakketten. We moesten eerst driekwart
van een bed oogsten om voor alle deelnemers genoeg
te hebben. Omdat de prei zo goed doorgroeit hebben
we nu na een half bed al genoeg. Het mooie weer van
laatst en er nog eens lekker tussendoor schoffelen
maakt dat de prei het nog steeds heel mooi doet.
Verder heb ik met Jelle de zwarte bessen en kruisbessen in de fruittuin gesnoeid. Dat zijn nu nog kleine
struikjes. Je moet dan goed kijken hoe je wilt dat de
struiken straks worden, maar je wilt natuurlijk ook dat
er straks bessen aan komen. Dat is best een leuke puzzel.
Vanmorgen bij de koffie hebben we gekeken hoeveel
regen er in maart al gevallen is. Dat is al 70 mm. In totaal valt er ongeveer 750 mm in een jaar. We zijn echt
blij met de regen nu. Soms lijkt het wel of de regen een
beetje om de Oosterwaarde heen gaat. Als het straks
droger wordt, kunnen we het land weer op.
Het koffiemoment en de lunch zijn echt gezellige momenten hier. Wouter zet altijd koffie, maakt ook de
lunch klaar en dat is superfijn. Wouter is begin 20 en
verleent allerlei hand- en spandiensten en helpt ook
mee op de boerderij. Wel heel gedoseerd en met extra
pauzes en rust tussendoor, omdat hij nog kampt met
energie- en prikkelverwerkingsproblemen vanwege hersenletselschade door een ernstig auto-ongeluk van een
paar jaar terug. Om die reden kan hij ook nog geen vervolgopleiding doen. Op de Oosterwaarde is er in samenwerking met de gemeente en NAH-deskundigen
een heel traject uitgedacht waardoor hij langzamerhand
zijn eigen ritme en energiebalans kan vinden en verbeteren. Het wordt ook iedere keer weer bijgesteld. Wouter begon hier ooit met een paar uurtjes per week,
maar is hier inmiddels niet meer weg te denken!
Ik doe zelf de Warmonderhof opleiding. Daar hebben
we een vak gehad en dat heet “werken met aandacht”.
Ik wist daar eigenlijk niet zoveel van en vond het een
fijn vak. Het gaat over hoe ga je een klus aan als je eraan begint, maar ook hoe belangrijk het is om het goed
af te ronden. Na afloop zonder oordeel kijken hoe het
gegaan is en ook weer afstand nemen voordat je aan de
volgende klus begint. Het is fijn om daar bewust mee
bezig te zijn in plaats van alweer half met iets anders te
beginnen, terwijl iets nog niet helemaal klaar is. Zo is
het mooi om bijvoorbeeld bij ons 25-jarig jubileum van

De Oosterwaarde terug te kijken naar wat allemaal geweest is, wat we bereikt hebben en dat ook te vieren.
Vervolgens kun je vooruitkijken en je richten op de
toekomst. Ik vind dat zelf soms lastig om niet te snel
door te gaan. Daarbij kan werken met aandacht helpen.
De verbouwing schiet met name boven al heel goed op.
Alle plafonds en isolatie zitten er al in. Beneden is er
nog steeds wat breekwerk te doen, maar vrijwel alle
bedrading is nu vervangen of nieuw aangelegd. Met de
nieuwbouw zijn we trouwens ook bezig. Daarvan waren
de deuren en kozijnen nog steeds niet afgelakt, stond al
die jaren nog in de grondverf. Jelle heeft nu een schilderdag georganiseerd de 23e, dan kunnen we een flinke
slag slaan.

Bouw-barometer
Langzaam maar gestaag klimmen we omhoog in de barometer. Er is afgelopen maand 4000 aan leningen bijgekomen en maar liefst 5000 door een schenking. Het
blijft toch een beetje spannend of we in dit tempo de
bouwrekeningen bij kunnen houden. Tot nu toe wel,
maar straks komt bv de hele warmtepompinvestering,
een heel bedrag.
Goed nieuws is dat we afgelopen week een telefoontje
kregen van een deelnemer die aanbood om het eventuele gat wat er over blijft te overbruggen met een
kortdurende grote lening van 30.000. Wat een mooie
verrassing! En ook indrukwekkend, al die bijdragen
waaruit het vertrouwen in de Oosterwaarde blijkt. We
hebben op deze manier iets meer tijd om de barometer
te vullen. Dus, mocht je nog iemand weten, of zelf een
lening willen verstrekken, dan volgt hieronder weer de
info.
De Oosterwaarde is een bedrijf waar je zelf in mee
kunt investeren.
Voor de renovatie van het boerderijgebouw geven we
nieuwe bouwleningen uit.
Er zijn 24 leningen nodig van elk 5000, of 12 van
10.000... Ook leningen onder de 5000 zijn welkom.
Het rentepercentage kun je 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 voor 2
personen. Een uniek, culinair en supergezellig gebeuren.
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De lening 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
stichting Meerwaarde.

Teeltplan april
Volgens het teeltplan worden er de komende maand de
volgende producten geleverd:
Andijvie
Bosknoflook
Prei
Radijs
Spitskool
Wortels

Appels
Bosui
Raapsteel
Sla
Uien
Zuurkool

Bietjes
Pastinaak
Rabarber
Spinazie
Winterpostelein

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.

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.

Colofon: Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Oosterwaarde, Sallandsweg 6, 7431 PX Diepenveen.
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Lotte Middelkoop, Karin van Berkel, Tineke Bakker, Erik Buiskool (red.).
De Oosterwaarde is een pergola-associatie (CSA) voor ca. 200 huishoudens in Deventer die wekelijks een aandeel in de oogst ontvangen.
Alle producten van de Oosterwaarde dragen het Bio- en Demeter-keurmerk.
Boeren en vaste medewerkers zijn: Jelle Meindertsma, Tjeerd Roosjen, Tineke Bakker, Vince Janzen;
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.
Info over onze buiten-BSO zie Facebook: Buiten BSO de Oosterwaarde
of mail naar oosterwaardebso@gmail.com
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