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Beste leden van de zelfpluktuin, 

Het liefst van al hadden we dit verslag met bijhorende ledenvergadering in levende 
lijve met z’n allen op de boerderij laten doorgaan maar helaas heeft ook hier corona 
een stokje voor gestoken. Hopelijk kunnen we met dit verslag en de enquête een 
volwaardig alternatief creëren, natuurlijk mogen jullie zoals altijd ons ook aanspreken 
op het veld of een mailtje sturen moest dit nodig zijn. Van een goede wisselwerking 
kunnen we met z’n allen alleen maar beter worden! Dus neem zeker even de tijd om 
dit verslag door te lezen. Wij hebben er ook redelijk wat uurtjes in gestoken om het te 
maken. :) 

We begonnen het nieuwe seizoen met als doel 150 leden en een uitbreiding van het voorveld met de 
helft plus een grote tunnel extra waar dit jaar de tomaten in stonden. 


Het doel van 150 leden hebben we (dankzij corona?) zeer snel gehaald en we zijn uiteindelijk 
geëindigd met in de 170-tal leden. Het voorveld is uiteindelijk ook verdubbeld in z’n totaliteit 
aangezien we ook merkten dat het oogsten veel sneller ging omdat iedereen veel meer thuis at door 



de lockdown. Hiervoor hebben we zo snel mogelijk onze teeltplanning extra op bijgestuurd voor 
zover we dit konden. In de loop van de zomer was er nog steeds zeer veel interesse van mensen die 
nog geen lid waren en wilden inschrijven. De inschrijving voor dit seizoen hebben we in de zomer 
volledig afgesloten om zeker te zijn dat we genoeg wintervoorraad zouden hebben rekening 
houdende met het snellere oogsten door corona. 


Over heel het CSA netwerk wordt er door de boeren dit ‘probleem’ opgemerkt. Dit is natuurlijk niet 
erg en we proberen hier zo goed mogelijk op aan te passen maar graag wouden we dit toch even 
melden dat dit jaar toch wel iets anders verloopt dan een doorgaans oogstseizoen.


Door corona hebben we dit jaar ook geen samenwerkdagen georganiseerd maar alles met onze 
stagiairs proberen rond te krijgen, normaal hadden we voor het aardappelen rooien, pompoenen 
oogsten, bladeren verspreiden ,.. graag onze “community” ingezet. Ook de BBQ konden we hierdoor 
niet laten doorgaan. Om toch een poging te doen om een beter community gevoel te creëren hebben 
we sinds kort ook een whatsapp groep aangemaakt (QR-code hangt op het bord). Deze groep 
zouden we handig kunnen gebruiken om over alles aangaande de tuin te communiceren, bv. of een 
bepaald gewas nog te oogsten is, ideeën, opmerkingen, samenwerkdagen,.. zo kunnen we toch 
werken aan een beter groep gevoel en ook de verhouding van klant-producent, wat nu soms bij 
sommigen leeft, aanpakken.  
We zijn immers niet een soort van veldwinkel en jullie onze klant maar eerder een groep 
‘gelijkgezinden’ die samen aan een andere manier van voedselproductie werken. Het zou ook leuk 
zijn moesten er een paar leden zich geroepen voelen om een soort kernteam te vormen om bv. de 
facebook groep, activiteiten en dergelijke mee te modereren of organiseren. Zo kunnen we met zijn 
allen nog meer voor elkaar krijgen dan wat we nu al doen.




Teeltgewijs zijn we ondanks de droogte die al van in het voorjaar begonnen tot zo goed als 

september duurde redelijk tevreden van de oogst. Onder andere de tomaten waren weer in 
overvloed aanwezig, de aardappels waren ondanks de weinige neerslag toch een mooie grootte en 
de pompoenen oogst was ook veel meer dan vorig jaar. Ook van de aardbeien waren we verschoten 
hoeveel en hoelang we met z’n allen konden oogsten van de twee bedden! (de aardbeiplanten onder 
de bessen en fruitbomen niet meegerekend)


  
De worteltjes waren dit seizoen wel iets minder goed gelukt als vorig jaar, het splitsen over de lengte 
hangt vermoedelijk samen met de droogte. Hiervoor gaan we volgend seizoen andere rassen 
proberen en ook een meer gespreid zaaischema toepassen om dit probleem te verbeteren.


 
Paprika’s was al iets beter dan vorig jaar maar dit blijft wel een moeilijk gewas aangezien dit al in 
april geplant word, regelmatig gesnoeid en ondersteund moet worden om dan uiteindelijk pas laat in 
augustus met een “magere” oogst af te rijpen. Voor volgend seizoen gaan we vooral puntpaprika’s 
planten daar deze toch nog net ietsje sneller rijpen in koude, niet gestookte teelten. De reden 
waarom we niet gewoon veel meer van paprika's aanplanten is dat dit plantgoed een stuk duurder is 
als tomaten en tomaten toch wel een stuk meer en sneller oogst geven. Wanneer er in de toekomst 
meer tunnel oppervlakte komt kan dit wel meer worden. 


De zoete aardappel was zeer lekker.. als we de muizen mogen geloven toch. De uiteindelijke  
overgebleven opbrengst was jammer genoeg te weinig om in het oogstaanbod te delen. Voor 
volgend seizoen kunnen we deze teelt ook niet meer proberen omdat deze uit het aanbod van onze 
leverancier van plantjes gaat.




Afgelopen winter hadden we ook bessen en ander fruit aangeplant waarvan we dit jaar hier en 
daar al redelijk konden proeven. Dit aanbod wordt in de toekomst nog een heel stuk verder 
uitgebreid met als doel om in de komende jaren genoeg fruit te kunnen oogsten om naast gewoon te 
kunnen eten dit ook te kunnen laten persen tot sap. Dit vraagt natuurlijk wel de nodige portie geduld 
maar er word alvast aan gewerkt.





Opmerkingen van boer en leden


Helaas merken we soms dat niet altijd iedereen rekening houd met de regels kwa kleurcode en 
oogstbordjes. Dit blijft toch wel een punt van aandacht om beetje structuur en orde te kunnen 
houden in de tuin. Soms gebeurt het inderdaad dat er een paar bloemkolen al oogstbaar zijn op een 
bed dat nog niet open staat maar is de rest nog erg ondermaats. In dit geval kiezen we er bewust 
voor om het bed nog niet open te zetten om te vermijden dat nadat de grote bloemkolen weg zijn 



sommige plukkers meerdere kleinere kolen zouden oogsten om aan hun portie te komen met als 
gevolg dat we veel te snel door het bed zouden gaan en niet iedereen de kans heeft gekregen terwijl 
er wel genoeg planten stonden. Ook voelt het voor ons wat respectloos aan als we gewassen tegen 
komen die al geoogst zijn zonder deze al open zijn gezet. Het is niet dat er verder niet genoeg 
alternatieven waren dan net dat ene gewas dat nog niet openstond.


We hebben sinds kort een metalen korf op het veld geplaatst om het groenafval in te dumpen op het 
veld zo dat er nog minder wilde afvalhoopjes worden gemaakt.  
Eens de uitbreiding van het veld volbracht is gaat het verkeer in de tuin ook iets efficiënter lopen 
zodat het afval naar de composthoop brengen ook op de terugweg licht.  

Graag willen we ook even zeggen dat het de bedoeling is de afval op de hoop te doen en niet voor 
de hoop je afval af te kappen met als gevolg dan de hoop steeds langer en langer word.


Bij de geoogste groenten merken we soms dat er niet altijd even correct wordt geoogst bv. selder, 
sla, paksoi,.. word vaak te hoog afgesneden waardoor de krop uit elkaar valt en de onderkant op het 
bed blijft staan waardoor dit oogst restant niet afsterft. In deze gevallen is het handig voor jezelf en 
de boer deze onderaan af te snijden zodat er niets achterblijft op het veld van deze groeten.


Bij de aardappelen werd er toch wel vaak te veel achtergelaten zonder terug af te dekken plus ook 
aardappels waar je per ongeluk met de riek in steekt zijn nog steeds perfect te eten. het vervuilde 
deel snij je er dan af net zoals je de aardappel sowieso al schilt. Deze exemplaren gewoon terug 
gooien is niet echt respectvol ten opzichte van de andere leden plus als deze in de grond 
achterblijven schieten er terug aardappelplanten uit als onkruid het jaar erop. Dus graag alle patatjes 
meenemen groot maar ook klein en de verminkte zo snel mogelijk zelf uit hun leiden verlossen door 
ze op te eten ;)  


We zijn ook de mogelijkheid aan het bekijken om de aardappelen machinaal te planten en rooien om 
ze ook eerder te kunnen opslaan in palloxen of bakken zodat er ook minder problemen zijn met te 
harde grond in de zomer en op deze manier kan er ook sneller iets anders worden gezaaid op dit 
stuk veld. Ideaal zou zijn om deze werktuigen te kunnen delen/huren met een boer die deze al heeft 
aangezien we zelf op de moment niet willen investeren in een kleine tractor met plant- en rooi 
werktuigen om dan het meerendeel van het jaar stil te staan. Aangezien we niet aan traditionele 
bodembewerking doen (=nefast voor het bodemleven) heeft een tractor verder weinig nut in de tuin 
en is de kniklader handiger.


Uit de enquête bleek dat de courgette tussen de tunnels niet altijd even handig was om hier van te 
oogsten. Deze worden volgend jaar terug op het veld geplant. Ook zijn er extra planten voorzien 
tegenover dit seizoen, plus twee soorten ronde courgette die bij in het assortiment komen. 


Voor de bewaring van pompoenen, aardappelen, uien enzovoorts zijn we aan het bekijken of we 
mogelijks een container of unit kunnen plaatsen als toegankelijke opslagruimte en zo ook de 
bewaring ten goede te komen. Paloxen in de tunnel plaatsen is niet echt een goede optie omdat hier 
de temperaturen te hard schommelen voor een goede bewaring. Ook s’nachts is het in een tunnel 



niet perse warmer dan buiten. Een grotere toegankelijke opslaglocatie zou ook het probleem 
oplossen van bv. de bakken ui die soms leeg zijn in de tunnel als we het niet op tijd opmerken.


Het oogstbord wat we nu gebruiken begint stilaan te klein te worden, zeker richting volgend jaar. 
Om een overzichtelijke weergave te maken is het plan om een groot whiteboard te gaan gebruiken 
en ook een meer visuele veldkaart op te tekenen zodat de gewassen handiger zijn terug te vinden 
dan nu.  
Een apart oogstbord voor de tunnels gaan we ook zeker eens bekijken.


Een tekort van spitvorken word ook vaak aangehaald we gaan er nog een paar extra voorzien in de 
toekomst maar denken ook dat dit probleem deels komt om dat vorken wel eens verplaatst worden 
en dan 2-3 vorken op een zelfde bed eindigen. De oude vorken met houten steel vallen ook niet altijd 
op als je er één zoekt op het veld, daarom vervangen we nu stelselmatig de stelen met de rode 
plastiek stelen wanneer de oude breekt.


De vraag voor paddestoelen, witloof en asperges zien we vaak terug komen


- Paddestoelen hebben we in het verleden al eens geprobeerd met substraatzakken in de 
tunnels. Dit gaf uiteindelijk niet de juiste hoeveelheid productie om hier mee verder te gaan. 
Wat we in de toekomst wel willen proberen is het enten van boomstammetjes. Hiermee 
kunnen we ook relatief zeker zijn dat er de juiste soort op begint te groeien. Dit zal voorlopig 
enkel nog maar in experimentele fase zijn. 
Met het telen van paddenstoelen op bedden in de tuin en of op haksel paden gaan we niet 
aan de slag om deze in het aanbod aan te bieden: een verkeerd exemplaar oogsten is zeer 
snel gebeurd als je er niet genoeg kennis van hebt en de juiste kenmerken communiceren 
via oogstbordjes etc is ook niet evident.  De mogelijke ongelukken die dan kunnen 
gebeuren willen we niet op ons geweten hebben.


- Witloof is iets waar we uiteindelijk over beslist hebben hier niet mee verder te gaan: de 
teelt is heel intensief en vraagt ook wel een zekere hoeveelheid fingerspitzengefühl om 
deze tot een mooie kwaliteitsvolle oogst te brengen. Ook de prijs van biologische witloof 



wortels is aan de hoge kant per wortel (1 wortel is ook maar 1 stronk witloof). Ook door de 
droge zomer is het aanbod hiervan heel beperkt. Om de wortels zelf te telen is ook meer 
een arme zandgrond geschikt, iets wat ons veld ook minder geschikt maakt voor deze teelt.


- Asperges, hiervan hebben we één bed groene asperges aangeplant, dit duurt wel enkele 
jaren voor dit oogstbare productie geeft en dit is ook een teelt wat net als witloof een vak 
apart is. Hoe we dit kunnen doen als zelfoogst gewas is voor ons op de moment nog 
onduidelijk, zeker witte asperges lijkt me bijna onmogelijk om te doen in zelfoogst omdat 
deze ook maar een nauw venster hebben om geoogst te worden per asperge en deze ook 
geen licht mogen zien.  
Wat we mogelijks wel eens kunnen bekijken is een samenaankoop van biologische 
asperges bij collega Boer Isidoor uit Zoersel, hij is gespecialiseerd in de biologische 
aspergeteelt.


Kruiden zoals munt was eentje die deze zomer was uitgevallen, deze werd kort gegeten door 
kevertjes. Volgend seizoen gaan we meer verschillende soorten munt voorzien om dit te verbeteren. 
De peterselie kreeg het op een moment ook redelijk lastig, hiervan hebben we wel heraangeplant 
maar hier ging natuurlijk wel een periode overheen waarin het aanbod laag was. De hoeveelheid 
peterselie wordt ook bijgestuurd naar volgend seizoen toe. Wat andere kruiden betreft die we in 
plantgoed aankopen (dille, koriander) gaat dille jammer genoeg uit het aanbod van de leverancier. 
Deze gaan we wel zelf beginnen opkweken om dit niet te verliezen in het aanbod. Koriander gaan we 
proberen ook nog extra te spreiden hoewel we de hoeveelheid van een bak plantgoed niet kunnen 
verlagen daarom dat er ook als het er is een ‘grote’ hoeveelheid van staat. Dit probleem hebben we 
ook met de minder gegeerde groentes zoals suikerbrood, radicchio,.. Hopelijk kunnen we dit beter 
uit balanceren naar mate de tuin op grootte komt en de groep stabiel wordt. De reden waarom we 
niet meer zelf opkweken is omdat we hier niet genoeg oppervlakte voor hebben om dit efficiënt te 
doen. Een gemiddelde tweewekelijkse levering is van grootte een 15-20 bakken plantgoed: dit heeft 
al snel een hele oppervlakte nodig om opgekweekt te worden plus deze oppervlakte kan je al 
makkelijk maal drie doen rekening houdende met de opeenvolgende plantingen. 


Over de tomaten lijkt een misverstand te zijn dat deze sneller weg zijn dan vorig seizoen, dit is niet 
het geval aangezien vorig seizoen de meeste tomatenbedden al in september waren heraangeplant 
met wintergroenten. Ook was er de opmerking dat er minder tomaten waren ook hier kunnen we 
moeilijk in meegaan aangezien we met momenten bakken overrijpe rotte tomaten hebben moet 
verwijderen. 


Dit is ook een ‘probleem’ wat we bij meerdere teelten terug zien bv: aardbeien, komkommer, 
aubergines, courgette, bloemkool, broccoli… er wordt niet altijd ver genoeg door de gewassen 
gewandeld/gezocht om grote rijpe exemplaren te vinden. Vaak wordt er zeer intensief op de 
eerste 5 meter gezocht en geoogst terwijl er achteraan het bed nog een grote hoeveelheid te vinden 
is. ook bij aardbeien en komkommer loont het zeker de moeite om iets harder door het gewas te 
zoeken. Dus voor je iets echt niet denkt te vinden kijk daar dan zeker nog eens extra verder door op 
het bed tussen de bladeren van het gewas.


Ook willen we er even aan doen herinneren dat alle groenten steeds seizoensgebonden zijn en ze 
ook allen hun opstartmoment kennen. Als we bv. in het begin van het komkommer seizoen deze 



openen is het normaal dat als iedereen diezelfde dag voor komkommers komt er ook velen naast 
een komkommer grijpen. Laat hier zeker niet de moed door zakken, een paar dagen later zijn er weer 
verse exemplaren klaar en een paar weken later groeien er komkommers waar je baseball mee kan 
spelen. Een aanbod creëren waarin er altijd gevulde schappen zijn zoals in de supermarkt is niet 
haalbaar in dit concept zonder een enorme overproductie te hebben dat verloren gaat.


Dat de groenten seizoensgebonden zijn is ook een van de redenen waarom er niet enkel maar witte 
bloemkool is maar ook de groene, rode en torentjes-bloemkool exemplaren. Deze hebben allen een 
ander geschikt teeltmoment om tot een betere oogst te komen dan enkel maar dezelfde witte 
bloemkolen het seizoen rond proberen te telen. Een goed voorbeeld van wat we merken is dat bv. de 
groene exemplaren vaak langer houdbaar blijven op het veld in de herfst. De rode exemplaren 
kunnen dan weer beter tegen de zon. Tenslotte naast de soms wat gekke kleuren en vormen blijft de 
smaak grotendeels wel die van bloemkool.


Recepten 
We proberen af en toe een recept in de nieuwsbrief toe te voegen, wij plukken deze ook meestal 
maar gewoon van google om een voorbeeld te kunnen geven. Laat dit je aub niet tegenhouden om 
zelf opzoek te gaan naar andere manieren om iets klaar te maken… we kunnen immers als boer niet 
altijd een hele verzameling van recepten liggen opzoeken en rondsturen. Wat we wel willen 
aanmoedigen is het gebruik van de whatsapp groep of fb groep om recepten of kooktips met 
elkaar te delen. Ook als je niet weet wat te doen met een groente kan je dit hier zeker vragen.




Seizoen 21-22


Voor volgend seizoen hebben we weer vanalles in petto! Het veld wordt weer een heel stuk 
uitgebreid, plus een extra grote tunnel om ook in de tunnels een betere vruchtwisseling te kunnen 
gaan toepassen staat ook op de planning. (kost ongeveer 12.000€)


Paulien’s bloemenveldje wordt ook een stuk groter, de de paadjes worden er ook breder, en zal 
verhuizen naar een nieuw stuk waar nu de ingang is van het veld voor het huis. 


De rode herfstframbozen worden met 25m uitgebreid en verder komt er bij het nieuwe gedeelte van 
het veld nog 50m van andere framboosachtigen bij. De fruitboom-lijnen worden doorgetrokken over 
het nieuwe veld en aangeplant met goede biologisch geschikte appelrassen met een zelfde oogst 
periode zodat we een bulk oogst om sap te persen kunnen bekomen in de toekomst. Tussen de 
bomen wordt net zoals nu aangeplant met bessenstruiken (kost ongeveer 1500€). Ook gaan we 
blauwe bes planten, hiervoor zijn we nog opzoek naar het nodige plantgoed dat goedgekeurd is 
door de BIO certificatie. Ook moeten we hier de bodem voor aanpassen met onderandere turf omdat 
blauwe bes/Amerikaanse bosbes graag een wat zuurdere omgeving heeft (aanplant 50 struiken met 
turf etc ongeveer 1000€).


Een wateropslag/buffertank met krachtigere pomp is ook iets waar we toekomstig in moeten 
investeren. Met de pomp die we nu gebruiken kunnen we maar één sproeier tegelijk gebruiken. Om 
de nodige watergift te geven in droge omstandigheden die we de laatste jaren kennen is dit te weinig 
en zijn we op dit moment dan ook genoodzaakt deze dag en nacht aan te laten staan, ook al 
verdampt er een groot deel bij sproeien in de dag maar anders geraken we niet rond. ook in de 
tunnels is een beter irrigatie systeem nodig. Ook voor dit is er op dit moment te weinig druk om dit te 
kunnen toepassen. (geschatte kost minstens 10.000€)




Voor het paddestoel-experiment: aan het inoculeren van boomstammetjes willen we ons deze winter 
wel wagen. Daarom zijn we opzoek naar verse eiken-, beuken-, berken-, wilgen-, en 
populierenstammetjes van min 15cm diameter en 80-100 cm lengte. Moest je een boom snoeien 
en deze zelf niet gebruiken mag je deze gerust naar het veld brengen, dan proberen wij hier de juiste 
soort op te enten. Het doel is om stammetjes als in bovenstaande foto te bekomen waarvan we 
kunnen plukken. Belangrijk is wel dat het hout nog groen/levend  is 4 weken voor het enten zodat er 
zich nog geen andere schimmel in heeft kunnen nestelen.


Kosten 
Om jullie een beter beeld te kunnen geven van de kosten heb ik hier even kort opgesomd wat de 
voornaamste kosten/investeringen al zijn voor komend seizoen.

plantgoed 	 	 	 	 	 	 12.000€ 
fruitbomen en bessen (enkel aanplant gerekend) 	 	 2500€  
tunnel 	 	 	 	 	 	 	 12.000€/ afschrijving 5jaar 2400€/ jaar 
irrigatie/ watervoorziening geschat leidingen, reservoir, pomp,..	10.000€/ afschrijving 5jaar 2000€/ jaar 
hakselhout voor paden etc 	 	 	 	 4000€ 
compost, mineralen, meststoffen 	 	 	 	 2500€ 
seizoensarbeider 		 	 	 	 	 6000€ 
leasing kniklader jaarlijks 	 	 	 	 	 8320€


Dit geeft al een totaal van:		 	 	 	 57.320€/ rekening met afschrijving 39.720€ 

Hier gaat natuurlijk nog heel wat van af zoals sociale bijdrage, verzekering, energie, kleinmateriaal,...  
Als we komend seizoen een totale groep halen van circa  200 leden die gemiddeld bv. 385€ 
bijdragen is dit een omzet van 77.000€ - dan de al voorspelde kosten van 57.320€ geeft dit dan een 
resterend bedrag van 19.680€. Als we de grootste investeringen doen via lening of leasing ipv in één 
keer te betalen blijft er dan nog een 37.280€ over waar nog steeds redelijk wat kosten van afgaan.  
Het uiteindelijke bedrag moeten we dan eigenlijk ook nog gedeeld door twee doen om een idee te 
hebben wat we persoonlijk (Paulien en Sandro) overhouden op een heel jaar werk. Uiteindelijk komen 
we dan aan op amper een maandloon van 1250€ per persoon voor toch wel meer uren te kloppen 
dan een gemiddelde werkweek.


Begrijp ons niet verkeerd, deze opsomming maken we niet om aan te tonen dat dit concept de 
moeite niet is voor de boer maar eerder om open kaart met jullie als leden te spelen en om zo ook 
beter te kunnen beslissen wat je kiest als bijdrage bedrag. Dit project kan enkel en alleen maar 
slagen als iedereen zijn steentje hier in mee draagt.


Af en toe horen we wel eens kort door de bocht uitspraken dat we met de tuin simpelweg 365€ x 
150 leden= 54.750€ verdienen, dit idee is natuurlijk ver van de realiteit. 
 
Gelukkig is dit niet de enige inkomstenbron die we hebben en wordt dit inkomen gesupplementeerd 
met de kippen, bijen en bloemen, maar als je eerlijk bent mogen de inkomsten van de tuin zeker een 



volwaardig inkomen vormen. Al helemaal als je er bij stilstaat dat de boerderij ooit moet overgekocht 
worden en er misschien ooit wel kindjes zouden kunnen komen. 

Prijs oogstaandeel 
De prijs van het oogstaandeel hebben we vorig jaar niet aangepast maar dit gaan we komend 
seizoen wel moeten doen omdat onder andere de aankoopprijs van plantgoed meer dan 10% is 
opgeslagen in prijs ten opzichte van nu. Ook het aanbod is alleen maar toegenomen tegenover bij de 
start van de zelfpluktuin en dit gaat komend seizoen nog meer het geval zijn.


Hierdoor zijn we op een richtprijs van €385 incl BTW gekomen. Ook zijn we doorheen het seizoen 
benaderd geweest door leden met de vraag of er een mogelijkheid is om het project en/of de boer 
harder te steunen. Om hier een optie voor te creëren gaan we gebruik maken van een prijsvork. Dit 
geeft tevens naast de mogelijkheid een hogere aandeelprijs te betalen ook de kans aan mensen die 
het iets minder breed hebben een iets lagere prijs te kunnen betalen. Op deze manier kunnen we er 
ook een sociaal aspect aan koppelen. De prijsvork gaat van €370 tot €425.


De prijsvork geeft immers enige ruimte om:


- Leden die het wegens omstandigheden financieel minder breed hebben toch mee te 
doen.


- Om door jouw hogere bijdrage ook anderen de kans te geven deel te nemen.


- Om sporadisch extra oogsten bij bezoek van bijvoorbeeld de kleinkinderen, huis uit zijnde 
kinderen,.. eerlijk te vergoeden.


-Mee te investeren in een nog bredere pluktuin van morgen.


- Financieel meer ademruimte te creëren voor de boer zodat er ook een kapitaal kan 
opgebouwd worden om de aankoop van de grond en boerderij deels te financieren in de 
toekomst.


 
Het coëfficiënt voor kinderen blijft wel op €20 x de leeftijd voor het seizoen 2021-2022. Deze 
bedragen zijn incl. 6% BTW.




Hartelijk bedankt om de tijd te nemen de enquête in te vullen en ook dit door te lezen, we 
hopen hiermee jullie een goed alternatief aangeboden te hebben op de normale 
ledenvergadering. 

Moesten er nog ideeën of opmerkingen zijn twijfel dat niet en contacteer ons gerust via 
info@paardebloemhoeve.be , op het veld of je mag ons ook altijd bellen op 0476/51.58.04 
 
Hopelijk staan jullie na het einde van dit seizoen ook weer te springen om mee te doen met 
het seizoen van 2021-2022. Alle al bestaande leden kunnen sowieso opnieuw deelnemen 
en hebben voorrang op nieuwe leden ivm leden capaciteit. Graag wel herinschrijven dan 
voor einde februari 2021 om van de voorrang zeker gebruik te kunnen maken.
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