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Akermaat                                                                               Nr.10 Maart ‘22 
NIEUWSBRIEF   

 

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

 

  Een nieuw jaar 

Voor u ligt de 1e nieuwbrief van 2022 en zijn veel tuinders al bezig met voorbereidingen voor het nieuwe 

tuinjaar. We hopen op een prachtig, voedzaam en kleurrijk jaar. 

  Even voorstellen                                                                                                       

Mijn naam is Linda Breems en ben 56 jaar oud. Sinds vorig jaar ben ik lid van de vereniging en inmiddels 

de gelukkige gebruiker van (de ‘iets’ verwaarloosde tuin) Akm17a welke een flinke uitdaging is voor mij. Ik 

ben niet bekend met tuinieren en wordt dus ook niet gehinderd door enige kennis van zaken/problemen 

die ik wellicht ga tegenkomen. Ik heb er zin in om er een leuke plek van te maken, een begin is al 

gemaakt met een deel van de tuin waar de kas dit jaar zal komen om te spitten en met karton en het 

bestaande compost wat er nog lag te bedekken. En nog belangrijker, de Brievenbus is geplaatst!   Ik heb 

me na een oproep van het bestuur aangeboden voor secretariaatswerkzaamheden binnen het bestuur 

van Akermaat, ik ben al jaren secretaris van de Wandelsport vereniging de Zwervers te Beverwijk en 

werkzaamheden binnen een bestuur zijn mij niet helemaal vreemd, al is deze wel een andere tak van 

sport natuurlijk. Ik hoop een lange, gezellige, interessante en leuke tijd bij de T.I.G. tegemoet te gaan. 

 Informatie 

Algemene jaarvergadering zal plaats vinden op 28 maart as op Bickershof. Op 29 maart is er een 

vergadering voor alle tuinders van Akermaat op de Bickershof. We hopen dat vele leden de avond zullen 

bijwonen.  

Tuincontroles: 1 april, 1 juli en 1 oktober 

Sept ’22 zullen er weer achterhagen m.b.v. een derde partij verwijderd worden. Mocht je deze zelf willen 

verwijderen staat dat vrij. Graag de benodigde meters haag op een briefje in de brievenbus van Zuiderlicht 

achterlaten. 
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Veel tuinplezier – Bestuur Akermaat 

Aardappelen worden dit jaar in het voorste deel van de tuin gepoot .Als je tuin een andere indeling heeft 

moet het bestuur daarvan op de hoogte zijn en is er afstemming geweest waar de aardappelen gepoot 

mogen worden. Certificaten van aardappelen die niet via TIG zijn gekocht graag in de brievenbus van het 

complex Akermaat.  

  Uilenkasten 

Weet je het nog? Enkele jaren geleden hadden we uilenkasten hangen waar elk jaar jonge uilen het 

levenslicht zagen. Door regen en wind zijn die kasten echter verdwenen maar gaat dat in ere hersteld 

worden. Buiten het feit dat dit goed werkt tegen het vele ongedierte als muis en rat, schrikt het misschien 

ook de parkieten af waardoor de gewassen minder schade oploopt. En hoe leuk is het om af en toe in de 

schemer een uil voorbij te zien vliegen? 

  Steiger 

Om de uilenkasten op te hangen hebben we eerder een verzoek gedaan of er iemand in het bezit is van 

een steiger of misschien kan lenen om de uilenkasten op te hangen. De steiger willen we ook graag lenen 

om wat schilderwerk aan het Complexgebouw te kunnen doen. Neem even contact met het bestuur als je 

daar iets in kan betekenen. 

 

 

  Algemeen werk 

Ook dit jaar zal het algemeen werk weer onder leiding van een aantal coördinatoren worden uitgevoerd. 

De indeling per groep hangt o.a. op het informatie bord. Mocht je daar je naam niet op vermeld zien staan 

of niet in staat zijn deel te nemen aan de groep, mag je gebruik maken van de extra dagen die staan 

ingepland. Die zaterdagen zijn ingepland om activiteiten te doen die nog niet ingepland staan. De 

verantwoordelijkheid ligt bij de tuinder om aan het eind van het jaar voldoende te hebben deel genomen 

aan het algemeen werk. Zorg er daarom ook voor dat je altijd aftekent en contact onderhoud met je 

coördinator over je aanwezigheid. Er zal op korte termijn een bijeenkomst met de coördinatoren zijn om 

alle zaken door te nemen. 

  Afvoer tuinafval                                                                                  

We zijn op zoek naar tuinders met een trekhaak die het tuinafval na algemeen werk willen afvoeren. Er is 

een aanhanger die daarvoor gebruikt kan worden en krijgt je een km vergoeding. De tijd die er aan 

besteed wordt, geldt als algemeen werk. Meld je bij het bestuur wanneer je daar iets in kan betekenen. 

 Toilet Zuiderlicht 

Wist u dat; 

- Inmiddels 28 tuinders in het bezit zijn van een sleutel voor het toilet 

- deze tuinders 2 weken per jaar het toilet schoonhouden 

- dit met speciale schoonmaakmiddelen gebeurt die geschikt zijn voor een 

septic tank 

- er een schoonmaaksetje, bestaande uit handschoenen, schuursponsje en schoonmaakdoekje 

voor hen beschikbaar is 

- sinds kort een waterkoker aanwezig is voor warm water 

- iedere schoonmaak en controle hiervoor wordt afgetekend op de lijst die bij het toilet hangt 

- 5 tuinders van de groep Zuiderlicht dit in de gaten houdt als algemeen werk 

- wij hierdoor altijd gebruik kunnen maken van een schoon en fris toilet 
 

 

 

 


