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Akermaat                                                                                    Nr.7 Mei ‘21 
NIEUWSBRIEF   

 

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

 

 

  Complimenten 

In de vorige nieuwsbrief zijn er complimenten gemaakt en lopen we het risico in herhaling te 

vallen door dat nogmaals te doen. Echter willen we van de gelegenheid gebruik maken te 

benadrukken hoe mooi ons complex er op dit moment bij ligt. De entree, de groene ruimte 

rondom de koffieruimte maar ook de parkeerplaats liggen er goed onderhouden bij. Je kunt zien 

dat er veel werk verricht is. Dank aan iedereen die zich daarvoor heeft 

ingezet.  

 

 

  Parkeren 

Op drukke dagen zien we dat er soms te weinig ruimte is om de auto op de daarvoor bedoelde 

parkeerplaats te zetten. Mocht daar sprake van zijn kun je de auto ook op de dijk half op de weg/ 

half op het gras zetten. Echter zien we ook dat er auto’s vóór het binnenhek geparkeerd wordt. 

Dat is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Hulpverleners als brandweer en ziekenauto 

moeten bij calamiteiten vrij toegang hebben tot het binnenpad. Daarom het verzoek hier 

rekening mee te houden. Kijk ook eens of je i.p.v. de auto de fiets kan pakken als je naar de tuin 

gaat.  
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  Nieuwe berging aanhanger/ kruiwagens 

Het zal velen niet ontgaan zijn dat er naast de compost opslag zand gestort is. Ook zijn er wat 

zinken golfplaten bezorgd waarmee er een berging gebouwd gaat worden voor de aanhanger en 

kruiwagens. Dit alles ter bescherming van het materiaal tegen weersinvloeden. De bodem van de 

aanhanger is recentelijk hersteld omdat deze door o.a. de regen slecht was. Ook de kruiwagens 

hebben daar last van en is er besloten een berging te maken. Om het helemaal af te kunnen 

maken zijn we nog op zoek naar (het liefst gratis) grote tegels (totaal oppervlak 25m2) en één of 

meerdere vrijwilligers die dit willen bestraten. Voor vragen kun je terecht bij 

Leo Hermans. 

 

  Inzaaien bloemenbed 

Geruime tijd ligt er achter de koffieruimte een stukje grond welke nog aandacht vraagt en zal dit 

stuk de komende tijd ingezaaid worden met bloemzaad. Hierdoor hopen we een mooi aanzicht te 

krijgen, hebben insecten hier ook voordeel van en behoeft dat een minder intensieve manier van 

bewerking dan dat nu het geval is. Ook tussen het compostvak en tuin nr. 1 zal het ingezaaid 

worden. Dit natuurlijk met goedkeuring van de tuinder op nr. 1. 

  Aardappelen 

In de vorige nieuwsbrief is benoemd dat de aardappelen in het middenvak gepoot moeten 

worden. Als er nog tuinders zijn die aardappelen willen poten, kunnen zij het certificaat met 

daarop tuinnummer en naam in de brievenbus van Zuiderlicht gooien. 

Certificaten van aardappels gekocht in de winkel op Bickershof hoeven niet te worden ingeleverd. 

 

 

 

  Grondboor 

Helaas hebben we na de oproep in de vorige nieuwsbrief de grote grondboor nog niet terug. 

Mocht je de grondboor in je bezit hebben, kun je die (anoniem) terug brengen en in de 

opslagruimte van het Zuiderlicht neerleggen. 

 

 

 

 

PS. Als er in de afgelopen maanden een nieuwe achterhaag gepland is, vergeet deze dan niet op 

20-25 cm te snoeien. 

 

 

 
   
 

Veel tuinplezier – Bestuur Akermaat 


