NIEUWSBRIEF 2 LINDEN
voor alle groenteabonnees

30 december
2018

12 augustus 2017

Rondje bedrijf
Al weer bijna einde van het jaar.
We kijken terug op afgelopen
jaar. Het was een jaar vol
extremen.
Wat betreft het weer: Een
voorjaar met ons "overdekt"
zwemparadijs de Twee Linden
(zie foto kas) die overging naar
een zeer mooie warme
zomerperiode die bijna niet
eindigde. De beregeningsinstallaties maakten overuren.
Meino voelt nog zijn rug van al het gesleep met de buizen en
sproeiers.
Ook het najaar was lang mooi, maar ook te warm. Vooral de
melige koolluis in de boerenkool , luizen en de preimot
deden het goed. De natuurlijke vijanden waren al in
winterslaap.
Maar ook af en toe met onverwachte winterse trekjes. Even
een keer 's nachts -4 en zowaar even sneeuw.

Ook qua bezetting is er een en ander veranderd. Zo is
onze "tomtom" Jan, die menig chauffeur de weg heeft
gewezen, echt met pensioen gegaan. Nog een foto
met Meino die pakketten maakt, terwijl Jan wacht op
de achtergrond om ze in de bus te laden.
Hij is wel weer een beetje terug. Hij dweilt op
donderdagmiddag de winkel. Hij kan ons toch niet
helemaal missen. 😊
Kell heeft ons definitief verlaten. Hij gaat nu officieel
1 januari beginnen bij een hovenier in Schaijk.
Onze seizoen kracht die onverwacht 6 weken te vroeg
uitviel was ook even een tegenvaller.
Al met al heeft Meino aardig wat op moeten vangen.
Maar als het goed is hebben we komend jaar ook
weer een stagiaire van Warmonderhof. En gaan we op
zoek naar wat parttimers en/of vrijwilligers.
Voor nu is het wachten op de oudste zoon David, die
het 3e jaar Warmonderhof doet, de middelbare
biologische land- en tuinbouwschool in Dronten. Hij
twijfelt nog over het 4e jaar. Wij hopen natuurlijk dat
hij zo snel mogelijk hier komt. 😉 Dan wordt het voor
Meino ook wat makkelijker. Hij is ondertussen lid van
de 50-jarigen.
Een foto van hem en de 2 andere kinderen Jord en
Aron lang geleden al op het land aan het werk.
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NIEUWSBRIEF 2 LINDEN
NIEUWE BETALINGSPERIODE
We zijn alweer bijna aan het eind van de huidige
periode. De nieuwe betaalperiode begint 7 januari
t/m 3 maart 2019 (week 02 t/m 09 2019).
LET OP: zaterdag 5 januari worden de betalingen
aangemaakt en de mail verstuurd.
Wil je nog iets wijzigen of vakantie doorgeven, dan
kan dit uiterlijk tot vrijdag 4 januari per e-mail. Dan
kan het nog verwerkt worden met de betaling en 1e
week levering en daarna wordt het pas in de
volgende periode verrekend.

Gelukkig zitten we nu in de rustige winterperiode.
We zijn even een weekje op vakantie geweest en volop
bezig met plannen voor het nieuwe jaar. En kunnen nog
even bijtanken.
Wel moet er nu al plantgoed besteld worden voor de kas,
want daar gaan ze week 7 al weer in. Ze worden voor ons
opgekweekt bij Jongerius in Houten. Zij hebben een afdeling
biologisch plantgoed en uiteraard Skal gecertificeerd.
Op het land staat er nu nog prei, winterpostelein, groene
kool, veldsla en wat boerenkool. En in de kassen staat nog
veldsla, winterpostelein en peterselie.

Als je via internetbankieren overmaakt, krijg je de
factuur per e-mail. Deze graag binnen 2 weken
betalen, met vermelding van het betalingskenmerk
(roodgekleurd in de mail). Anders is het heel lastig
te achterhalen van wie de betaling is.
Mensen met automatische incasso krijgen ook een
e-mail met betalingsgegevens. Het bedrag wordt
rond 8 januari van de betaalrekening afgeschreven.
Zorg aub voor voldoende saldo!
Eventuele opzeggingen graag ook voor vrijdag
4 januari. Anders moeten we helaas kosten in
rekening brengen.
Een goede jaarwisseling en een gezond biologisch
2019!
Team de Twee Linden

Op naar een groeizaam en wat rustiger 2019….
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