Overzicht van 2020.
—————————————————
Bijna aan het eind van het jaar gekomen, wil ik toch kijken wat er allemaal is
gebeurd in het Voedselbos. Naar mijn idee is er nog nooit zo hard gewerkt.
Zo veel opgebouwd in een jaar.
Het begin van het jaar.
——————————Het begon weer zo erg nat, dat we een sleuf moesten graven om het
overtollige water kwijt te raken. Dit is altijd heel jammer, want in de zomer
kun je dit water weer goed gebruiken. Nu in december is het weer heel nat,
maar heb ik expres de overloop dichtgemaakt.
Om al het water vast te houden, op ons eigen land. We hebben er wel een
goede oplossing voor gevonden. Verder in dit verslag kun je dat lezen.
Pergola.
————
We kregen voor de NLdoet-dag geld om hout te kopen voor een Pergola.
In de loop van het jaar is deze pergola gebouwd door André en Tony.
De NLDoet-dag ging niet door. Dat was erg jammer. Er zijn ook niet zoveel
Doe-Mee-dagen door gegaan. Er is wel in kleinere groepjes gewerkt.
Paden en bruggetje.
—————————
Er zijn duidelijke paden gekomen, De Wobby, Bessen en Wilgenlaan. Ze zijn
duidelijk gemarkeerd en zichtbaar geworden. Dit is erg jn. Nu weet je over
welke paden je moet lopen. Eerder liep je overal door hoog gras te waden.
De Bessenlaan staat helemaal vol met kleine bessenstruiken, sommige nog
piepklein. De Wilgenlaan heeft om de drie meter een wilg, en soms zelfs
dubbele wilgen. En ja, Wobbylaan is het openbare wandelpad.
Er zijn bordjes geplaatst van privé terrein. Dit is door SLZ gedaan.
Er is een bruggetje gemaakt over de middensloot. Het heet Tony’bridge. Hij
maakte dit.
Nu kun je helemaal een rondje lopen. Dit is ongeveer 1 kilometer.
Twee poelen.
——————
In april zijn er twee poelen gegraven, verderop het land. Het is een mooie
afwisseling in het landschap. Ze staan nu tussen de boomeilanden in.
Hieromheen zijn twee verhoogde singels aangelegd. Die voorlopig gebruikt
gaan worden voor eenjarigen. Hier gaan in december windsingels
aangeplant worden met meerjarige struiken.
De grond aan de waterkant gaat nog even dienen voor eenjarigen.
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Moestuin.

————
Op de verhoogde singels hebben we groente en aardappelen verbouwd. Dit
land is zeer vruchtbaar. We hebben vanaf mei, zo’n beetje iedere dag van
ons eigen land kunnen eten. Tot nu toe. Heerlijk weer groente en fruit van
eigen land. En met ons, alle meedoeners. Dit waren het hele jaar door veel
mensen. We hadden een grote oogst van zwarte bessen. Veel bonen, bieten,
sla, aardappelen, en nog veel meer.
Vuurplaats pomp en tent.
———————————Er is een waterpunt geslagen en een pomp neergezet. Jammer dat er zout
water uit de pomp komt. Wel handig met afwassen en karweitjes. Niet voor
te drinken.
Er is in de zomer een mooie vuurplaats aangelegd, waarop we onze eigen
maaltijd konden koken.
Dit kon ook in de caravan, waar we een voortent hebben gezet. De caravan
en tent zijn herhaaldelijk bewoond geweest voor onze familie. Dit kwam goed
uit in deze bijzondere tijd.
Strotuin.
————
We hebben een stuk land kunnen ontginnen door dik karton neer te leggen.
Daarop hebben we aarde gelegd, en konden we dit gebruiken vlakbij de
vuurplaats. Dit moet onze toekomstige moestuin worden. Stro hebben we er
om heen geplaatst om het af te bakenen.
Hierop hebben we ook groente en veel zaden van meerjarigen gekweekt.
Hudo.
———
Er is een hudo (latrine) gegraven en een mooie omheining gemaakt van al
onze wilgentakken.
Schuur.
———Er is een heuse schuur gebouwd. Geweldig wat Tony en Jan samen hebben
gebouwd. Een stuk is open voor tuingereedschap, en een gesloten gedeelte
voor onze duurdere apparaten.
Er is een wateropvang gemaakt vanaf het dak van de schuur. Daar staan
twee containers van 1000 liter. Heel erg handig. We zijn er iedere dag blij
mee.
Bomen en struiken
————————Er zijn ook nog weer veel bomen en struiken aangeplant. Gekregen, gekocht,
gestekt.

Ik weet nu echt niet meer wat er allemaal staat.
Het was dit jaar nogmaals erg warm en droog deze zomer. Toch hebben alle
planten, struiken en bomen het beter gedaan.
Wim maakt honderden stekjes van allerlei struiken. Zomer en winterstek.
Ze zijn allemaal goed gegroeid. De mispels deden het uitstekend. De
fruitbomen niet zo. Deze zijn bevroren geweest in het voorjaar, en hadden
daardoor weinig fruit.
Alles kun je nu beter zien in het landschap. De boomeilanden springen eruit.
Heel veel gasten.
———————We hebben dit jaar erg veel gasten ontvangen. Heel veel liters ko e en
glazen wijn en bier ( zelfgemaakte) is er gedronken. Niet te zeggen hoeveel
liters. Het is ook heerlijk toeven in ons bos. Het is een openbare
drinkgelegenheid voor mensen die een rondje gingen wandelen of etsen.
Het café op de Langhe Laere is altijd open. Mensen komen uit het hele land.
We kwamen door deze gezelligheid soms niet aan werken toe.
Kreken en kreekruggen.
——————————In oktober is er weer een stuk land ontgonnen. Er zijn kreken gegraven en
kreekruggen.
Het ziet er veelbelovend uit. Prachtig hoe het water nu opgevangen wordt op
ons land. We laten dit nu niet meer ons land af stromen maar gebruiken het
voor onze oogsten.
Dit stuk gaat beplant worden. Er lopen paden langs de kreken, onder aan de
kreekruggen.
Schitterend vind ik het.
Struiken.
————
Vrijdag komen er een heel aantal kleine bomen en struiken om in onze
windsingels te planten. Dus er is weer werk aan (de winkel ) het bos. De
beplanting van de kreekruggen willen we ook deze winter nog doen.
Dieren in het bos.
————————
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Torenvalk.
————De torenvalken hebben het uitstekend gedaan met een nest van zes jongen.
Ze hebben heel wat muizen soldaat gemaakt. We hebben hierdoor minder
vraat gehad aan onze zaden en gewassen.
Het was erg leuk om te volgen hoe ze uitvlogen.

Eenden.
———De eenden hebben gezorgd dat de hoeveelheid slakken een stuk minder is
geworden.
We hebben praktisch geen slakkenvraat gehad. Het vrouwtje heeft 7 jongen
gehad.
Hier zijn geen kuikens van in leven gebleven.
Kippen.
———We hebben van de zomer niet veel eieren van hen gehad. Al gauw in april zijn
ze begonnen met eieren te verstoppen en broeds te worden. Het resultaat
hiervan is, dat de hoeveelheid kippen opgelopen is tot 22. Het is wel
genieten geweest van dat kleine grut. Het zijn natuurlijk wel kippen en hanen.
Ze zijn erg tam. Eten mee met onze lunch.
We hebben er nu vier een nieuw huisje gegeven. Drie zijn het slachto er
geworden van—— ? ?
En er zijn twee reuze grote Wyandotte hanen over het hek gezet. Wat we
daar mee moeten. Ze zijn erg mooi en heel erg groot.
Koetjes.
————
In mei kwamen er weer twee koeien op ons land. Ze zouden kalven. Pas in
oktober is er een kalfje geboren. Nu zijn ze vanwege de nattigheid weer naar
een ander gebied gegaan.
Bijen.
——Er zijn twee bijenvolken gaan zwermen, die weer geschept zijn. Nu staan er
vier kasten. De meeste honing is voor de bijen zelf. Het teveel is voor ons.
Wild.
——We zien steeds meer vogels, vlinders en insecten op ons land. Er hangen
overal nestkastjes, en we hebben gezien dat verschillende bevolkt zijn. Ze
zoeken toevlucht en bescherming en voedsel op ons land. Onze helpers en
onze mee-eters.
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Onze vaste helpers.
————————Het is hier wel op zijn plaats om onze grote helper te bedanken voor al zijn
kracht, inzet, goedmoedigheid, vrolijkheid en ideeën. Het hele jaar door is hij
bij ons in het bos bezig geweest.

Een mobiel kippenhok is er gebouwd, stenen en aarde gesleept. Wat een
werk is er door jou verzet Tony. Dat het bos er nu zo mooi bij ligt, dat hadden
wij met onze twee handjes niet kunnen verzetten.
Ook onze kippenman willen we hier bedanken. De levende have breidt zich
uit. Er is meer werk en zorg te doen. Ook jij bedankt!
Doe-Mee-ers.
——————En onze Doe -Mee-ers. We hebben elkaar minder gezien als andere jaren.
Toch weten we dat jullie meedoen en mee-leven. We gaan samen zien wat
het nieuwe jaar voor het Voedselbos ons brengt. Hopelijk kunnen we elkaar
wat meer zien.
We wensen jullie allemaal een Fijne Feestdagen, en een Goed Nieuwjaar.
Ook een goede gezondheid.
ZONnige groet
Wobby

