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Akermaat                                                                                    Nr. 6 Apr ‘21 
NIEUWSBRIEF   

 

Met deze nieuwsbrief willen we kort stilstaan bij lopende zaken op Akermaat.  

 

  Complimenten 

Hoe fijn is het om complimenten uit te reiken…en eigenlijk doen we dat te weinig. Iedere tuinder weet dat er rond 

1 april een eerste tuincontrole uitgevoerd wordt en moest er in voorgaande jaren tuinders vaak worden 

aangespoord hun tuin onkruid vrij te maken, de rommel af te voeren of om eerdere afspraken met de 

tuincontrolecommissie na te komen. Dit jaar werd de tuincontrolecommissie positief 

verrast en bleek er nauwelijks aansporing in de vorm van een persoonlijke brief 

noodzakelijk te zijn. (5 brieven in tegenstelling tot voorgaande jaren soms meer dan 15 

brieven) Daarom hierbij de complimenten over gebracht aan de tuinders. Hulde! 

 

  Agenda Zuiderlicht 

Sinds kort ligt er een agenda in het Zuiderlicht. Deze agenda is noodzakelijk om te voorkomen dat er dubbele 

afspraken gemaakt worden waar de koffieruimte voor gebruikt moet worden. Mocht je een afspraak maken, 

vermeld dat dan in de agenda. Graag je naam, hoe lang je de ruimte wilt gebruiken en 06 nr. op de betreffende 

datum. Mochten er vragen zijn kun je die aan Anja Capelle stellen. 

 

  Gereedschap gebruik  

Sinds kort missen we de grondboor welke in de opslagruimte opgeslagen lag. Nu kan het zijn dat deze gebruikt is 

en is vergeten terug te leggen maar zien we de boor graag weer op zijn plek terug. Ook zien we dat kruiwagens op 

tuinen blijven staan zonder dat deze in gebruik zijn. Hierdoor moeten andere tuinders die 

gebruik van het materiaal willen maken, op zoek gaan naar andere mogelijkheden. De 

afspraak is dat het materiaal gebruikt kan worden maar na afloop uiterlijk aan het eind van de 

dag weer terug wordt gezet. Houd daar ajb rekening mee!  
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  Project Achterhagen  

In de vorige nieuwsbrief is er aandacht gegeven aan de achterhagen en is er aangegeven dat er dit jaar een 

vervolg aan wordt gegeven. We hopen weer een deel te kunnen vervangen en is inmiddels wel duidelijk geworden 

dat dit een meer jaren project is. Om te zorgen dat de hagen goed vol worden is het noodzakelijk de nieuwe 

hagen tot op 20 cm boven de grond te snoeien. Hiermee wordt de vertakking van de haag gestimuleerd. We 

verzoeken een ieder die een nieuwe haag heeft gekregen dit zo snel mogelijk te doen. (april) 

 

  Aanhanger 

De aanhanger blijkt een goede investering geweest te zijn. Vele hebben er al gebruik van gemaakt en hopen we in 

de komende jaren er nog veel plezier van te hebben. Houd echter wel rekening met de maximale belasting van 

500 KG. Als er meer dan het maximale gewicht mee vervoerd wordt, is er kans dat er (letsel) schade opgelopen 

wordt. Inmiddels is de vloer van de aanhanger deels vervangen en wordt er onderzocht of en hoe de levensduur 

van de aanhanger verlengt kan worden. De aanhanger kan op zaterdag worden geleend. Bij hoge uitzondering 

ook op andere dagen maar is dat niet wenselijk omdat het lenen van de aanhanger meer activiteiten van de 

coördinator vergt. Te denken valt aan aanwezig zijn, openen van hek en aan het eind 

van de dag sluiten van het hek en innemen van de aanhanger. Daarbij is de 

aanwezigheid niet altijd te garanderen. 

  Spreekuur 

Afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat het wenselijk is om een spreekuur te houden. Bij zowel de tuinders als 

ook het bestuur merken we dat dit gewaardeerd wordt en soms ook noodzakelijk is. Ook dit jaar zullen we die 

mogelijkheid weer bieden. Echter werd ook duidelijk dat er vele zaterdagen ingepland werden en gaan we dit 

meer structureren waardoor er meer efficiënt wordt omgegaan met de beschikbare tijd. We zullen daar de 

komende weken meer informatie over geven. 
 

 

  Onderhoud – Algemeen werk 

De verschillende groepen staan o.a. vermeld op het info bord: mocht je tuinnummer er niet bij 

staan, word je verwacht deel te nemen aan de extra data. (24 april/8 mei/25 sept/ 9 okt/ 23 okt) 

Starttijd is 9.00 uur. Mocht je vragen hebben neem dan contact op met je coördinator of Mehmet 

Sinan. 

 

 

  Aardappelen 

Waarschijnlijk ten overvloede om te vermelden maar de aardappelen mogen dit jaar in het middenvak gezet 

worden. Er zijn een aantal tuinen met een afwijkend patroon en kan er bij vragen contact opgenomen worden met 

het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veel tuinplezier – Bestuur Akermaat 


