Kom je oogsten bij Tuinderij Klein Alma?

Aan de rand van Bedum staan we te popelen om met ons derde
seizoen van start te gaan. Vanaf maart gaan we zaaien en planten
zodat we vanaf eind mei oogst hebben.
We hebben nog plek voor meer oogstdeelnemers. Hieronder op een
rij wat dat inhoudt. Wie weet kom je meedoen...

Wat houdt het in om oogstdeelnemer te zijn:
Door het kopen van een oogstaandeel word je oogstdeelnemer bij Tuinderij Klein
Alma. Wij werken volgens het CSA-principe: door je voor een seizoen te verbinden
aan de tuinderij, maak je de aankoop van alles wat nodig is om een seizoen lang
groente te verbouwen mogelijk. In ruil daarvoor kun je wekelijks komen oogsten.
Ons oogstseizoen houdt in: 30 weken oogst met gemiddeld 6 groentes per week.
Vollegronds groenteteelt is afhankelijk van weersinvloeden en andere
omstandigheden. Dit betekent dat er wel eens wat mis gaat of dat iets overvloedig
uitpakt. Deze risico's en de overvloed deel je met elkaar. De ervaring leert dat het in
het grootste gedeelte van het seizoen zeker 7-8 groentes per week zijn en vaak is de
keuze uit een nog groter aanbod.
Voorbeelden van wat er zoal te oogsten was in 2020 in verschillende weken:
week 27: chinese kool, eikebladsla, prei, tuinbonen óf kapucijners, rode biet, selderij,
venkel
week 38: sperciebonen, snijbiet, savooiekool óf spitskool, groenlof, sla, courgette,
aardappels
week 50: boerenkool, veldsla, broccoli óf zuurkool, wortelen, pastinaak
Wekelijks ontvang je een oogstbericht waarin staat wat er die week te oogsten is. Je
kan er voor kiezen meerdere keren in de week te oogsten, zodat je groente altijd
supervers op je bord komt! Ook kun je meestentijds bloemen en kruiden plukken.
Onze oogstdeelnemers zijn welkom van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
en op zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur.
Meer informatie over onze werkwijze (milieuvriendelijk lees je op de website
www.kleinalma.nl

Wat kost het om oogstdeelnemer te zijn:
Een oogstaandeel voor 1 volwassene kost dit seizoen 240 euro. Een tweede
volwassene doet mee voor 180 euro. Zo kun je aan de hand van de samenstelling van
je huishouden bepalen hoeveel oogstaandelen er nodig zijn. Op onze website staan
een paar voorbeelden van wat er zoal in verschillende weken van het seizoen te
oogsten is.
totaal seizoen 2021 per persoon/per week proefabonnement 4 weken
1 aandeel (1 persoon)
€ 240,€ 8,€ 32,2 aandelen (2 personen) € 420,€ 7,€ 56,-

3 aandelen (3 personen)
4 aandelen (maximum)
kinderen 8-13 jaar
kinderen 14-18 jaar

€ 540,€ 600,€ 50,€ 80,-

€ 6,€ 5,€ 1,60
€ 2,60

€ 72,€ 80,€ 6,40
€ 10,40

Kinderen tot 8 jaar eten gratis mee.
In overleg is het mogelijk het bedrag in termijnen te betalen.
Om oogstdeelnemer te worden stuur je een mail met je naam, woonplaats, (mobiele)
telefoonnummer en het aantal oogstaandelen dat je wilt (in overleg aan de hand van
je gezinssamenstelling). Om te ontdekken of zelf oogsten iets voor je is kun je een
proefabonnement kiezen van vier weken aaneengesloten oogsten.

Ja, ik doe mee!

En wat wij nog meer bieden...
Naast oogstaandelen bieden we (voor wie niet zelf wil oogsten) wekelijks een
groentetas aan die in onze boerderijwinkel op het erf is af te halen. En zijn we bezig
een route op te zetten met afhaalpunten in Onderdendam, Middelstum,
Westerwijtwerd, Loppersum etc. Voor meer informatie, stuur een mail naar
info@kleinalma.nl
Tuinderij Klein Alma biedt onderdak aan het voedselcollectief Lokaal Maal (in
oprichting): een groep burgers die gezamenlijk lokaal geproduceerd voedsel inkoopt
bij boeren en de biologische groothandel. Wil je meer weten over Lokaal Maal? Neem
contact op met: lokaalmaal@gmail.com

Vertel het verder! Ken je iemand die ook interesse voor
oogstdeelname, stuur deze mail dan door.

OVER MIJ
Tuinderij Klein
Alma is een
initiatief van mij,
Aukje
Stoffelsma. In
2019 rondde ik
mijn opleiding
aan de
Warmonderhof, school voor
biodynamisch tuinbouw, af en begon ik

VRAGEN
Heb je vragen over de tuinderij en of
over hoe het werkt met een
oogstaandeel?
Mail naar: info@kleinalma.nl
Bel: 06 41695789 (op werkdagen tussen
9.00 en 17.00 uur)
Vanaf zaterdag 3 april is er elke

deze zelfoogsttuin.
Ik werk samen met mijn man Stefan,
vrijwilligers, stagiaires en
oogstdeelnemers.

Tuinderij Klein Alma

zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur
OPEN TUIN. Wil je op een ander moment
langskomen, maak dan een afspraak.

Volg ons

Oude Dijk 2
9781 BL Bedum
www.kleinalma.nl
info@kleinalma.nl
06 41695789

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kleinalma.nl toe aan uw adresboek.

