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Van de redactie
Proficiat, P.D., dat je je opleiding in de biologische dynamische landbouw hebt afgerond! Mooi om te
zien dat je stage en werk bij de tuin daarin een belangrijke rol speelt. We wisten het natuurlijk al, maar de tuin is zoveel méér dan een plek waar we onze
groenten, fruit, bloemen en kruiden mogen oogsten. De tuin is ook plaats en omgeving, waar geleerd kan worden: voor een vak, voor een beroep en ja, van en
voor het leven. Zo is in ieder geval ook mijn eigen ervaring aan de tuin. Moet gek
gaan, wil ik er niet steeds naar terug keren. Om te leren en te oefenen in wat
me écht voedt.
Alle lezers een mooie zomer gewenst, of die nu dichtbij of ver weg wordt doorgebracht. En kom ook goed weer thuis!

Agenda
Je kunt in je agenda de volgende data noteren. Leuk als je er ook een reminder in zet, om familie,
vrienden of kennissen en buren te attenderen op de mogelijkheid uitgebreid kennis te maken met
de tuin. Die plek waar je zelf waarschijnlijk al vaker enthousiast over verteld hebt en waarvan ze
bij jou de oogst hebben mogen proeven.
Zaterdag 6 september van 13.00 tot 17.00 Zelfoogstdag. Op deze dag zijn er rondleidingen
met de mogelijkheid voor nieuwe klanten om zelf te oogsten. Er is ook een proeverij met dingen
van de tuin en een borrel. Waren deze dagen eerst vooral voor promotie, en nog steeds is dat een
belangrijk doel van deze dag, nu is het ook een feestdag voor alle oogstleden. Tijdens de rondleidingen is er ruimte om met elkaar recepten uit te wisselen, bewaarmethoden, hoe kun je het beste
oogsten, enz.
Zaterdag 15 november Zuurkool maken.
Zaterdag 22 november van 14.00 tot 16.00 Jaarvergadering.
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Ledenwerfactie

Leden werfactie en Impressie oogstdag 5 juli.
De oproep aan iedereen om nieuwe oogstdeelnemers te werven voor de tuin heeft duidelijk succes. Regelmatig word ik gebeld door nieuwe potentiele leden, of staan er zomaar ineens nieuwe mensen in de
tuin. Vaak hebben zij van de tuin gehoord via een van jullie: hartstikke mooi!
Ook in het kader van het promoten van de tuin was er op zaterdag 5 juli een Oogstdag. Alles was goed
voorbereid en naar buiten toe was de dag bekend gemaakt. De tuin lag er prachtig bij. Laat de mensen
maar komen! Maar ja, je hebt niet alles in de hand. Ik werd zaterdagmorgen wakker met enorme pijn in
m’n schouder en ribben, een blessure die ik een kleine 2 maanden geleden had opgelopen, maar waarvan
ik inmiddels al 5 weken nauwelijks last meer had. De pijn zaterdagmorgen was zodanig dat ik met zware pijnstillers de hele dag in bed heb gelegen. Martine en Pierre hebben samen de Oogstdag gedraaid.
De dag er voor was het nog prachtig weer, maar op zaterdag waren er nogal wat buien en hierdoor viel
de aanloop nogal tegen. Er is door een aantal mensen samen geoogst in totaal 5 manden. Een bekroning:
een mooie foto met een informatieve tekst, in de Gelderlander.
Tijd voor een update van de ledenwerfactie. Eerst maar even het doel: we hebben de hoop dat er dit
jaar 25 nieuwe leden bij komen. Tot op heden zijn er 13 nieuwe jaarabonnementen en 2 proefabonnementen afgesloten. Hiervan zijn er 8 door de bestaande leden geworven. We zijn dus een heel eind op
streek. Met nog maar 12 jaarabonnementen erbij hebben we ons doel gehaald.

Hans en Martine
Geslaagd!

Onze stagiair P.D. is geslaagd!
Peter Douwe heeft de biologisch dynamische landbouwopleiding ‘de
Warmonderhof’ na twee jaar succesvol afgerond. Hij heeft een paar
stage-opdrachten op de tuin gerealiseerd, waaronder het maken van
een teeltplan (voor zijn eigen tuin). We zijn blij met zijn inbreng op de
tuin. Hij heeft een mooie, jonge kijk op dingen (mag ik toch wel zeggen,
PD?) en houdt ons scherp met zijn vragen. Zijn toekomst ligt nog lekker open. Voorlopig blijft hij gelukkig nog op de tuin werken, als een
soort verlengde stage.
Hans en Martine
Een vergeten plekje?
Kom je er wel eens? Daar achter het bonenveld, achter die hoge haag? Er staat een rustig bankje onder een appelboom. Een andere sfeer, even rusten. In de boomgaard.

3
3

Gedicht

"Boombeschrijving"
Onlangs had ik mijn dichtbundel van Hans Andreus weer eens in de hand. Daarin een gedicht, dat ik
meteen in verband bracht met de eikebomen in de tuin. Zie je ze voor je?

Bomen zijn werkelijk.
Hun bladeren praten werkelijk
met woorden, veelzeggend en letterloos.

Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen
hoorbaar.

Hun wortels houden
van de aarde.

Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom.

Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.

Want een boom,
een boom is een bruiloft.

Hans Andreus.

Kunstwerk

Kunstwerk in kruidentuin
Hebben jullie het al gezien? Er hangt een mooi stuk ijzer in evenwicht, vlakbij de bijenstal. We hadden het over een mogelijke kunstdag in de vorige nieuwsbrief en prompt komt Monique met een mooi
kunstwerk aan: een elegante bij. Dank je wel, Monique!
Hans en Martine
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Gedachte

Vertrouwen
Naar buiten toe kun je plannen maken. Je zou zelfs een ‘planning’ kunnen opstellen. Maar is die planning meer dan een kapstok? Wat leeft er echt? Wat is je droom? Je diepste droom, die verankerd
zit in je kloppende hart en naar buiten wil. Zich wil geven aan het leven. Het leven laat zich over het
algemeen gelukkig niet sturen door onze agenda’s. Leven geeft je soms heel tegendraads een draai
om de oren: net als je aardig op weg leek om heel succesvol te worden, komt er ineens tegenslag op
je weg. Of het lijkt allemaal een beetje langer te duren dan je van te voren had gedacht. De tuin is
iedere keer weer anders dan ik dacht. In de winter maak ik mijn teeltplan, maar kan met dit plan de
tuin zelf niet echt mijn wil opleggen. Voorbeeld: ik had de kardoen toch echt in het sla-veld gepland,
maar door de zachte winter zijn de kardoenplanten gewoon bij de bloementuin blijven staan en wie
ben ik dan, om ze richting de sla te dirigeren? En als het lange tijd droog is kan ik mooi schoffelen,
tot ik op een zondagmiddag tijdens een fanatiek voetbalpartijtje met mijn kinderen mijn ribben
kneus en een week buitenspel sta. Maar ik heb geen ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’ nodig.
Want de volgende dag komen een paar mensen op de tuin en vragen aan Martine: “Waar is Hans?”
Om vervolgens, als ze het voetbalverhaal hebben gehoord, onmiddellijk hun planning los te laten en
te gaan helpen in de tuin. Cadeautjes als deze, lachen iedere planning en verzekering uit. Vertrouwen.

Ander voorbeeld is ‘promotie’. Klinkt als een verkoopverhaal en dat is niet mijn hobby. Tot ik erachter kom, dat als ik het niet meer promotie noem, maar gewoon enthousiast ben over wat de tuin
geeft en mijn zegeningen kan tellen en dát verhaal mag delen met mensen, dat het dan inderdaad
een zegen is dat de tuin zo langzaam groeit. De tuin laat zich niet in een of ander ‘business-model’
persen.
Ja, flexibel zijn dus. Meegaan met de stroom. Klinkt vaag? Ja. Maar als we het over ‘stroom’ hebben, dan komt water in beeld. En water is continu in beweging, gaat verbindingen aan en heeft bovendien oevers nodig om niet te verzuipen in een grote zee. De oevers in dit verhaal zijn onze dromen. Het water van het leven (en hoe vaak is dat geen tegenslag of weerstand?) klotst daar tegen
aan en maakt jouw droom weer wakker. Wat is jouw droom en durf je daar trouw aan te zijn?
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Die droom kan zich op zoveel verschillende manieren manifesteren. Die manifestatie is niet de essentie. De tuin laat zich hier, in Vortum-Mullem, voor de één zien als een verzameling groente, voor een
ander als een rustplek in een hectische tijd, of als een ontmoetingsplek, of als iets om met je kind te
delen, als… Ik ben onnoembaar blij en dankbaar dat de tuin mijn dromen heeft helpen landen in de wereld. Maar er is meer. Want het staat niet stil. De tuin ontwikkelt zich en blijft in beweging. Leven is
een proces. Dat proces zien en niet blijven hangen in resultaten, helpt me om dankbaar te zijn voor
álles. Niet dat ik lag te juichen hoor, toen mijn gekneusde rib me op de grond liet belanden, maar uiteindelijk komt er dankzij die pijnlijke rib een hoop gulle liefde op mijn pad. Om maar een voorbeeld te
noemen.
Die droom is een rode draad. Soms is ze dik en duidelijk aanwezig. Soms is het een heel dun draadje.
Maar laat het niet breken! Laat het niet verzuipen in ‘verstandige beslissingen’, draai het niet de nek
om met ‘haalbare oplossingen’. Jaren geleden deden we met goede vrienden op oudejaarsavond het
spelletje ‘wat zou je doen met een miljoen’. Ik begon na enig nadenken druk te schrijven. Vervolgens
deelden we met elkaar onze diepste dromen. Een van ons vroeg aan mij ‘wat houdt je tegen?’ Ja, dat
ontbrekende miljoen dus. Maar toen ik er werkelijk klaar voor was, bleek geld, noch tijd, noch opleiding, noch ervaring, noch leeftijd, noch wat dan ook doorslaggevend te zijn. Voor de verwezenlijking
van je droom is uiteindelijk slechts een diep, eigenwijs, en inderdaad een heel naïef vertrouwen nodig.
Dat vertrouwen houdt een aartstwijfelaar als ik ben, niet uit de wanhoop, maar laat me wel iedere
keer weer tegen de cynische tijdgeest in hopen. Dit vertrouwen doet hopen en die hoop heeft een
bron, waarover we allemaal in overvloeiende hoeveelheid kunnen beschikken.

Een schrijver schreef al lange tijd geleden over die bron: ‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De
liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’
Dus, als we niet rekenen op onze fysieke en geestelijke spierballen, maar durven ontvangen van wat
het leven ons geeft, dan komt ons een rijkdom toe die alle euro’s doet verbleken.

Het lijkt wel een nieuwjaarswens en het is midden in de zomer. Maar Martine noemde gisteravond dit
woord, ‘vertrouwen’, en ik ben blij dat ik deze gedachten met jullie mag delen.
Hans.
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Kardoen in bloei
De kardoen is een blijvende plant en
lijkt erg op de artisjok. Ze heeft al veel
aandacht getrokken door haar opvallende voorkomen: prachtige, mooie, zachtgroene bladeren en heel hoog. Een uitbundige verschijning! Nu ontspringen
één voor één kleine, en een paar grote,
bloemen, in de vorm van een artisjok,
aan het einde van de steel. Ze staan nog
niet open, maar zijn in spannende afwachting van wat komen gaat.
Kardoen is een eetbare plant (je eet de stelen), maar vanwege haar prachtige uiterlijk hebben we
besloten, in ieder geval dit jaar, volop te genieten van haar mooie uiterlijk. Later hoop ik de zaden
ervan te mogen oogsten, zodat we volgend jaar nieuwe kardoenplanten kunnen opkweken. Ze is namelijk een warmte-minnende plant en kan niet tegen vorst.

Kardoen is een stekelige plant. Ze heeft echt gemene scherpe naalden, als van een cactus. Als je ze wil eten, moet je de bladstelen,
voordat de plant gaat bloeien, opbinden en afdekken, zodat ze bleker en zachter wordt. Maar dit jaar dus nog even niet.........
Martine.
Foto’s : Joke

Tomaten

Ze komen er aan!
De twee kassen worden goed verzorgd door de mensen van de kasgroep. Er wordt inmiddels al vijf
weken water gegeven en binnenkort gaan ook de andere tomaten-mensen aan de slag. De tomatenplanten zien er goed verzorgd uit. De tomaten hangen al aan de trossen, maar moeten nog rood kleuren.
Nog even geduld dus. De kasgroep werpt zijn vruchten af!
In het Volle Leven

In het Volle Leven is een puur-natuurtuin: ik ga uit van de eigen kracht van de natuur. Planten zijn sterker en smaken krachtiger als ze hun eigen weg mogen zoeken, zonder hulp van
kunstmest en natuurlijk zonder gif. Als je lid wordt van de tuin, ben je elke dag welkom om
biologische groenten, kruiden, bloemen en kleinfruit te oogsten. Naar eigen behoefte (je
kan alles oogsten wat oogstklaar is, dat staat aangegeven op het oogstbord) en voor eigen
gebruik. Wie zin heeft om mee te werken is van harte welkom. Maar je bent hier helemaal
vrij in.
Alle informatie over de abonnementen, andere wetenswaardigheden, zoals ook recepten,
vind je op de website www.inhetvolleleven.nl
Hans.
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