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Intentieverklaringen
Na onze vorige nieuwsbrief zijn er al 76 intentieverklaringen teruggekomen en dagelijks komen
er nieuwe bij! Hierbij zijn ruim 50 mensen die te zijner tijd deelnemer willen worden van de
tuinderij in Haarlem of Heemstede. Een aantal biedt ook praktische hulp aan. Wij zijn enorm
verheugd over de interesse en betrokkenheid van iedereen bij De Nieuwe Akker.
Ook hebben we er ruim 40 nieuwe Vrienden bij gekregen waarvan velen al een donatie hebben
overgemaakt. Allen hartelijk dank!
Met al deze mensen die mee willen doen zitten we nu stevig aan tafel bij alle instellingen,
banken en overheden waar we aankloppen voor subsidies.
Toch zal daarnaast nog veel creativiteit ingezet moeten worden om geld voor de
verwervingskosten van de tuinbouwgrond bij elkaar te krijgen.
Heeft u ideeën of goeie tips, dan houden wij ons aanbevolen.
Stand van zaken tuinbouwgrond
We wachten nog steeds op de vergunning van Provincie Noord Holland om op het landgoed
groenten te mogen telen. Daarnaast wil Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische Landbouw
ons helpen bij grond aankoop en op die manier grond duurzaam veilig stellen voor BD teelt.
Ook de gemeente is er nu mee bezig. Kortom, ondanks het feit dat we nog even geduld moeten
hebben, zijn er verschillende partijen hard aan het werk om De Nieuwe Akker zo snel mogelijk te
helpen aan een geschikt stuk grond.
Open dag BD tuinderij Vrij Waterland
Aanstaand weekend, 12 en 13 juni, zijn de open dagen van de biologische bedrijven.
U bent op zaterdag 12 juni tussen 10:00 en 15:00 uur van harte welkom op Vrij Waterland, de
BD tuinderij van de Rudolf Steinerschool, adres: Noord Schalkwijkerweg 127 in Haarlem.
Het is een prachtig moment om de tuin te bezoeken. De gewassen komen nog maar net kijken;
iedere plant met zijn specifieke bladvorm.
Het is er altijd een levendig geheel met activiteiten voor kinderen, rondleidingen langs de
groente-, bloemen- en kruidentuinen, lekker eten en drinken. Ook de winkel met allerlei
biologisch lekkers is open.
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