Tuinafspraken 2021-2022
Wat mag je als deelnemer verwachten?
- Wekelijks een oogstmail met informatie wat er die week geoogst kan worden.
- Biologische groenten, kruiden, kleinfruit en bloemen. Alles blijft echter weer- en
seizoensafhankelijk
- Een mooie tuin waar het fijn vertoeven is
- Oogstfilmpjes
- Meewerkdagen
- Enkele activiteiten/jaar
- Evaluatie-bijeenkomst
- Als je vragen hebt over teeltwijze, vruchtwisseling, … mag je ze altijd aan de
stadsboer stellen
Wat mag de Troef verwachten van de deelnemers?
- Graag alleen op de paden lopen en oogsten vanop de paden
- Oogst enkel wat er in de oogstmail staat
- Oogsten naar behoefte, rekening houdend met de andere leden en de aanwijzing van
de boer
- Als de deur van de serre open is, laat hem open. Is de deur gesloten, doe hem dan
weer dicht
- Gelieve de zelfoogsttuin mee netjes te houden - laat het groenafval liggen waar je de
groenten geoogst hebt
- Kinderen zijn van harte welkom op de tuin - sommige groenten en fruit zijn extra
geschikt om te worden geoogst door kinderhandjes
- Het betreden van de tuin is op eigen risico - er rijden tractors rond op het terrein
- Parkeer je auto enkel op de parking
Oogsten
- Je hoeft geen tuinervaring te hebben maar het is wel handig om te leren hoe een
gewas het beste kan worden geoogst - bij twijfel, vraag om uitleg
- Als er een groen vlaggetje staat, mag je oogsten
- Oogst voorzichtig met respect voor de planten, de grond en de andere leden
- Breng je eigen draagtas mee
- Er is oogstgereedschap aanwezig
- Iedereen oogst alleen voor verse consumptie - in sommige gevallen geeft de boer
een indicatie van de hoeveelheid
- Als een bepaalde teelt tegenvalt, hebben we met z’n allen pech - het blijft een
natuurlijk proces
- Ga je met vakantie en wil je iemand anders laten oogsten, vraag dan toestemming
aan de boer
Contact
- Als je vragen hebt, kan je de boer aanspreken op het veld. Je kan hem ook mailen
zelfoogsttuin@detroef.be

