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Bij het verzenden van de vorige Nieuwsbrief ging er iets mis met de adressen
en dit veroorzaakte veel overlast. Onze excuses hiervoor.

Laatste nieuws
De vorige Nieuwsbrief begon met de vraag: ‘is de start nabij?’. Toen leek het
een kwestie van nog wat weken, de lente was in zicht en in gedachten waren
we al aan het zaaien. Er waren nog een paar randvoorwaarden die in een
vervolggesprek met Landschap Noord-Holland uitgewerkt moesten worden. Het blijkt dat er meer tijd mee
gemoeid is, dan we hadden verwacht. Toch hopen we deze zomer met de voorbereidende werkzaamheden in
Heemstede Zuid te kunnen beginnen.
Intussen is er geen tijd om te treuren: we gaan verder met het aanvragen van subsidies en het verwerven van een
tweede, groter stuk grond. Hiertoe is een nieuwe stap gezet: we legden contact met de Stichting Grondbeheer
Biologisch Dynamische Landbouw met de vraag of zij ons hierbij financieel willen bijstaan.

Intentieverklaringen helpen ons verder! Instanties, instellingen en financiers die wij om subsidie of
een lening vragen, willen allereerst weten of ons initiatief “gezond” is. We komen verder met ons initiatief als we
naar instanties duidelijk kunnen maken hoe groot de belangstelling is. Deze nieuwsbrief gaat naar 125 mensen, die
op de hoogte willen blijven. Of wilt u ook ‘vriend’ van De Nieuwe Akker worden en daar een financiële bijdrage aan
verbinden. Dat is van onschatbare waarde – vooral om aan de buitenwereld te laten zien! Of bent u van plan ivan
de tuinderij de groenten te gaan afnemen en deelnemer te worden of praktische hulp te gaan geven?
Vul een intentieverklaring in en stuur die terug. Deze verklaring komt als apart e-mailbericht achter deze
nieuwsbrief aan. We vragen je dringend om deze te willen invullen en terugzenden.
De verklaring is geheel vrijblijvend en kosteloos. Alleen als je Vriend wilt worden, vragen we een kleine jaarlijkse
bijdrage. Je geeft vrijblijvend je intentie aan: “als het zover is, wil ik in principe deelnemer worden van de
moestuin of de tuinderij”.
Mochten er vragen zijn, wij beantwoorden die graag! Telefoon 5512552 (Marlies) of 5313049 (Martha)
Welkom aan nieuwe hulpgevers. In de schoolkrant stond een artikel over De Nieuwe Akker
en dit wekte het enthousiasme van Sjaak Bont. Hij pakte de telefoon en bood zijn hulp aan als
professioneel webdesigner. Dit kwam als een geschenk uit de hemel! Geïnteresseerden kunnen zijn werk
vinden op www.websitestories.nl . Via Sjaak werkt nu ook een tekstschrijver aan teksten voor onze nieuwe
website. Ook Peer van den Hoven doet dit gratis voor ons. Wat zijn we toch een bofferds! We kijken uit
naar onze nieuwe website.

Afscheid Paulien Veerman. Paulien moest om privé redenen stoppen met haar hulp bij de tot
standkoming van de Nieuwe Akker. We missen haar enthousiasme en betrokkenheid heel erg. We zijn blij om haar
in de toekomst op de tuin weer te ontmoeten (want zij ontving onze eerste geschenkbon voor veel lekkere
groenten en bloemen). Dank je wel Paulien.
Hartelijke groeten van Martha v.d. Most, Erik de Keulenaar, Floortje v. Ee, Rogier Tan en Marlies Pierrot
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