Oogstafspraken Tuinderij Klein Alma
Met het kopen van een oogstaandeel verbind je je voor één seizoen aan
de tuinderij en ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en
oogstafspraken.
Eén oogstaandeel is ruim voldoende voor één volwassene, een
kind tot 8 jaar kan er van mee eten.
Het streven is naar 30 weken oogst met gemiddeld 5 groentes per week.
Hier kan echter geen garantie voor worden gegeven: vollegronds
groenteteelt is afhankelijk van weersinvloeden etc. De basis van een CSAtuinderij is dat je schaarste en overvloed deelt. De ervaring leert dat het
in het grootste gedeelte van het seizoen zeker 7-8 groentes per week zijn
en meestal kun je een keuze maken uit een nog groter aanbod.
Je oogst zoveel als afgesproken is. Je oogst alleen voor de verse
consumptie en niet om in te vriezen (tenzij anders aangegeven). Je kan er
voor kiezen meerdere keren in de week te komen oogsten.
In overleg is het mogelijk om in 4 termijnen te betalen, je verplicht je aan
het begin van het seizoen echter wel tot deelname voor het gehele
seizoen.
Je deelname is bevestigd op het moment van (de eerste) betaling. Er is
geen restitutie mogelijk, geef in geval van overmacht je oogstaandeel
door aan iemand anders.

Hoe gaat het in de praktijk:
In verband met de maatregelen omtrent corona zullen bepaalde
zaken op de tuinderij wat anders verlopen. Zo zullen we jullie
bijvoorbeeld vragen een eigen mesje mee te nemen om te oogsten
en mag er niet meer dan één persoon tegelijk in onze
boerderijwinkel. Wij zullen de regels hiervoor ter plaatse duidelijk
maken op het moment dat het oogstseizoen begint.
De openingstijden voor oogstaandeelhouders zijn:
Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur
Zaterdagochtend van 8.00 tot 13.00 uur
Voor de het vroege voorjaar en het late najaar geldt: bij daglicht oogsten.
Alleen de tuin achter de boerderij gelegen (vanaf de weg gezien) is
toegankelijk voor oogstdeelnemers. De strook voor langs de weg niet. Ook
het erf rondom het huis is privé-terrein.
De oogstweek op Tuinderij Klein Alma loopt van donderdagochtend t/m
woensdagavond in de week daarop. Vervolgens heb je op die woensdag
weer een nieuw oogstbericht gekregen voor de komende week.
Tijdens openingstijden ben ik vaak aanwezig op de tuin. Soms niet. Heb je
een dringende vraag of mededeling, bel dan achter op het erf even aan of
bel mij: 06 41695789.
Neem zelf een tas en ander verpakkingsmateriaal mee. Voor nood liggen
er papieren zakken of een tas in de winkel. Breng deze de eerst volgende
keer weer mee terug als het nog geschikt is voor hergebruik.
Kom op laarzen bij regenachtig weer. We hebben ook wat laarzen in de
winkel staan in verschillende maten. (Heb je thuis -niet lekke- laarzen
ongebruikt staan, misschien hebben die bij deze een bestemming
gevonden).
Bij regenachtig weer staan halverwege twee tonnen met water en
borstels. Eén om je groente te spoelen en één om je laarzen schoon te
maken. Handen wassen kan in de winkelruimte.
Honden zijn niet welkom. Dit vanwege onze eigen hond en loslopende
kippen. Ergens op het erf of de tuinderij wordt je begroet door onze hond
Borr. Hij maakt veel kabaal, maar is heel lief.
Borr mag niet tussen de groentebedden lopen en moet dus op het gras
blijven. Dat weet hij dondersgoed, maar hij probeert het wel eens… Stuur
hem weg, terug naar het gras met de woorden: "Borr ga eruit!!"

Kinderen zijn heel erg welkom. Je bent er wel zelf verantwoordelijk voor.
In het wekelijkse oogstbericht en in de winkelruimte is duidelijk
aangegeven wat je zelf oogst en wat al voor je geoogst is. Als zelf-oogster
pak je geen groente die bestemt is voor losse verkoop, tenzij we dit
nadrukkelijk aangeven.
Eieren, appelsap e.d. vallen buiten het oogstaandeel. Graag contant
afrekenen of opschrijven in het boekje in de winkel. Dan rekenen we op
een later tijdstip af.
Ter plaatse in het groentebed, gemarkeerd met vlaggen van dezelfde
kleur, staat het te oogsten gewas. Oogst alleen uit dat (deel van het) bed,
ook al zie je links en rechts ook hele lekkere andere dingen staan.
Loop op de paden en niet in de groentebedden! Leer dit ook aan je
kinderen. De structuur van de bodem is, zeker bij nat weer, kwetsbaar.
Door er op te lopen zorg je voor verdichting waardoor gewas minder goed
groeit. Een goede bodem is het kapitaal van de tuinderij, wees er zuinig
op!
Gewasresten die je eraf snijdt kun je aan het begin van het groentebed
achterlaten. Wij zorgen dat ze op de composthoop terecht komen.
Je oogst zoveel als je afgesproken hebt. Dit alles gebeurt op basis van
vertrouwen. Ik geef in ieder oogstbericht aan hoeveel dit is per
oogstaandeel. Deze hoeveelheden kunnen wisselen al naar gelang wat de
tuin biedt.
Bedenk dat je, zeker als je dichtbij woont, je groente ook in twee of drie
keer (per week) kan oogsten. Des te verser komt het op je bord!
Als je niet komt oogsten wegens vakantie o.i.d. dan mag je een
buurvrouw, familie of kennis laten oogsten. Geef hem of haar enige uitleg
of laat diegene even contact opnemen met mij indien nodig. Je mag ook
altijd een gast meenemen die je de tuinderij een keer wilt laten zien.
Wij vinden het bijzonder fijn jullie te begroeten op ons land. Onze privétuin grenst aan de tuinderij, wij vragen jullie rekening te houden met onze
privacy.

