NIEUWSBRIEF NUMMER 9

September 2010
In deze nieuwsbrief:
* nieuw logo
* groen licht voor Leyduin
* lezing op Antroposofisch Informatiecentrum
* wijkfeest Ramplaankwartier
Nieuw Logo
Met trots presenteren wij jullie het nieuwe logo van De Nieuwe Akker. Chris van der
Most heeft in opdracht van de initiatiefnemers een prachtig logo ontworpen. Daan
van der Most zorgde voor de digitale uitvoering. Wij zijn heel blij met de krachtige
vormen en kleur die het logo gekregen heeft. Chris en Daan, hartelijk dank!
Groen licht voor Leyduin
Wij hebben goed nieuws wat betreft het stuk grond in natuurgebied Leyduin; de
provincie heeft toestemming gegeven om de oude moestuin in ere te herstellen!
Voor het eind van dit jaar kunnen we beginnen met het scheuren van de graslaag.
Nu deze eerste hindernis genomen is, richten we ons op het hekwerk rondom dit
stuk grond. Dat is nodig om de vele damherten die in het gebied huizen buiten te
houden. Dit zal een forse investering vragen. Wij zijn zelf natuurlijk hard aan de slag
gegaan om subsidiënten te vinden, maar we houden ons tevens aanbevolen voor
ideeën van een ieder die hier ervaring mee heeft.
Lezing op Antroposofisch Informatiecentrum
Op maandag 20 september geeft Jan Saal een lezing, getiteld: “Een gezonde
gemeenschap van de grond af opgebouwd; Ondernemen met hoofd, hart en
handen.”
In een vroeg stadium van onze tuinderij-plannen vroegen we advies aan Jan Saal
(organisatiedeskundige). Hij liet ons zien welke drie belangrijke gebieden in elke
onderneming aanwezig en in evenwicht moeten zijn. Kom luisteren en stel vragen.
Plaats: Floraplein 28 Haarlem. Vergoeding 8 euro p.p.
Wijkfeest Ramplaankwartier
A.s. zaterdag, 18 september staat De Nieuwe Akker met een stand op het wijkfeest
in het Ramplaankwartier van 12.00 tot 18.00 uur. (Croesenstraat, Leendert
Meeszstraat tot en met de kerk.
Hartelijke groeten
Martha v.d. Most, Marlies Pierrot, Erik de Keulenaar, Floortje v. Ee, Rogier Tan
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