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Officiële opening Moestuin Leyduin
op zondagmiddag 29 april
Landschap Noord Holland en De Nieuwe
Akker vierden samen twee belangrijke
feiten: Landschap Noord Holland sloot de
restauratie van de historische tuinmuur
en werkschuur en de plaatsing van de
monumentale toegangshekken af en
Moestuin Leyduin vierde het feit dat hun
eerste teeltseizoen nu officieel van start is
gegaan.
Een mooie presentatie van de
samenwerking tussen Landschap Noord
Holland en De Nieuwe Akker, mede mogelijk gemaakt dankzij veel sponsors, fondsen,
vrienden en donateurs.
Het werd een fantastisch feest met heel veel genodigden. Dankzij de perfecte voorbereiding
en organisatie van de P.R.groep en het werk van een aantal vrijwilligers een
hartverwarmende middag. Zie de vele foto's van Ton Apon op onze website.
Dank aan alle vrijwilligers die hun schouders zetten onder het project
Wij willen hier nogmaals stil staan bij alle mensen die geheel vrijwillig meewerk(t)en om de
plannen en idealen vorm te geven: allereerst de tuinder en hulptuinders. Al vanaf het
voorjaar van 2010 is Erik in de weer met plannen, vergaderen, materialen bij elkaar halen en
mensen benaderen voor hulp en
medewerking. In november kwamen de
eerste vrijwilligers voor de zware klussen:
bramen en riet bestrijden. En dat, terwijl het
behoorlijk koud was. Corrie en Heleen
hebben vervolgens de zorg voor de
kruiden- en bloementuin op zich genomen
en het beplantingsplan ontwikkeld.
Het tuindersteam is nu bijna elke ochtend
bij toerbeurt op Moestuin Leyduin te vinden,
bijgestaan door een aantal trouwe
vrijwilligers.
Onzichtbaar voor de buitenwereld werken
de website-bouwer en de beheerster van het adressenbestand al enkele jaren aan
belangrijke en zeer noodzakelijke ondersteuning.
Er is een prachtig logo ontworpen en al het publiciteitsmateriaal is vormgegeven. Twee
vrouwen namen het hele P.R.-werk op hun schouders. Als De Nieuwe Akker op juridisch of
financieel terrein vragen heeft, zijn er nu een advocaat en een accountant die ons willen
bijstaan. Ook het aanschrijven van fondsen werd door een vrijwilliger gedaan.

Daarnaast is er op en om het land heel veel
gebeurd. We hebben extra hulp gehad voor de
bouw van sanitair en keuken. Op het land is met
hulp van velen een tunnelkas gebouwd en een
beregeningsinstallatie aangelegd. Op het ogenblik
wordt ook nog een sproei-installatie ingegraven.
Intussen is een groepje vrijwilligers/deelnemers
steevast aan het schoffelen en wieden om het
onkruid te bestrijden. Gelukkig komen daar iedere
week nieuwe mensen bij want er is veel werk te
doen nu er ook gezaaid, gepoot, verspeend en
geplant wordt.
Dankzij onze huisfotograaf zijn de ontwikkelingen en al die hardwerkende mensen
vastgelegd en deze foto's zijn te bewonderen op de fotopagina van de website.

http://www.denieuweakker.nl/fotoos.html
Moestuin Leyduin groeit; samen met al die betrokken mensen er omheen wordt het een
'groene gemeenschap'. DANK AAN AL ONZE VRIJWILLIGERS!
En nu...de groente
Een belangrijke mijlpaal is nu
bereikt: de eerste oogsten
worden van het land gehaald!
Het logistieke probleem (hoe
komen de deelnemers aan hun
oogst) wordt al doende met
vallen en opstaan opgelost. Ook
hiervoor heeft zich nu een
vrijwilliger gemeld.
De aanmeldingen om deelnemer
te worden zijn zo goed gegaan
dat er nu een (tijdelijke) stop op
staat. Zoveel blije en
enthousiaste mensen op de tuin, een opsteker voor ons allemaal!
Groenten te koop op de tuin?
Regelmatig krijgen we vragen van wandelaars en geïnteresseerden of er geen
groenteverkoop op de tuin kan plaatsvinden. Dit is nu nog niet mogelijk. Tuinder Erik heeft
een jaarplanning gemaakt voor 100 tot 120 deelnemers en 25 kinderen. Besteld plant- en
zaaigoed is daarop afgestemd. Maar, als een gewas het zó goed doet dat er ‘over’ is dan
zetten we dat op een tafeltje te koop bij de ingang.
We zijn hiervoor op zoek naar een groentenstalletje annex informatiekraampje. Is er iemand
die voor ons aan zo’n kraam kan komen?
Open middag
Op zaterdag 14 juli zal er een open middag georganiseerd worden voor onze donateurs en
belangstellenden. Een middag waarop we iedereen willen laten zien wat en tot nu toe bereikt
is! We zullen jullie later nogmaals attent maken op deze middag.
Hartelijk groet, Martha v.d. Most, Marlies Pierrot, Erik de Keulenaar, Eva Boissevain,
Corrie Kamps, Heleen Vertegaal en Roos van der Most.
Aan- afmelden voor de nieuwsbrief kan via stdenieuweakker@gmail.com

