Beste leden,
We waren volop bezig met de voorbereidingen van onze eerste uitlevering op zaterdag 16 juli, maar gisteren bleek dat de sla zo
hard groeit dat we aanstaande zaterdag 9 juli onverwacht een sla-zaterdag moeten inlassen!
We nodigen jullie van harte uit om zaterdag tussen 11.00*u en 13.00u de eerste oogst van onze eigen tuinderij te komen ophalen!
Aangezien de parkeerplaats en de verkeersaansluiting op de Rijksweg-Noord bij onze percelen nog niet gerealiseerd zijn, kunnen we
helaas nog niet op het land uitleveren.
We hebben er daarom voor gekozen om de uitlevering de komende tijd op de Markt in Munstergeleen te organiseren.
Hier is parkeergelegenheid, maar die is beperkt, dus we vragen jullie om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen.
Als je toch met de auto komt, parkeer dan op het markplein of de parkeerplaats aan de Absbroekstraat. Parkeer alleen bij de Plus
als je daar ook je boodschappen gaat doen.
Om de drukte een beetje te spreiden hebben we de groep in drieën gesplitst:
Lidnummers 1 t/m 50:
Lidnummers 51 t/m 100:
Lidnummers 101 t/m 150:

11.00u-11.30u
11.45u-12.15u
12.30u-13.00u

Mocht het tijdvak waarin je ingedeeld bent nou echt niet uitkomen, dan ben je ook op een ander moment tussen 11.00u en 13.00u
welkom.
Het is ook mogelijk om het pakket door een ander lid te laten meenemen. Regel dat dan a.u.b. onderling en meld het aan een van
de leden van de distributiegroep bij de kraam.
De leden van de werkgroep Landhulp zorgen samen met Glenn dat de sla zaterdagochtend vers geoogst wordt.
De leden van de werkgroep Distributie zorgen dat alles voor jullie klaarligt in Munstergeleen en uitgeleverd wordt.
Samenvatting:
Wat?
Waar?
Wanneer?
Hoe laat?           
Onthouden?    
Hoeveel?           
Vervoer?           
Parkeren?         
Meenemen?    

Uitlevering verschillende soorten sla (kropsla en groene en rode eikenbladsla)
Markt Munstergeleen
Zaterdag 9 juli
In 3 groepen tussen 11.00 en 13.00u
Je naam () en lidnummer (!)               
1 krop sla per mond (en eentje extra voor iedereen die dat wil)
Zo veel mogelijk met de fiets of te voet
Parkeerplaats Markt of parkeerplaats Absbroekstraat (of parkeerplaats Plus, als je daar ook boodschappen
doet)
Je eigen tas of krat

Net als wij niet voorbereid op zo’n hoeveelheid sla? Kijk dan eens hier:
https://www.eigenwijsblij.nl/eten-drinken/sla-moestuin-recepten-kom-er-weer-vanaf ()
Onze volgende nieuwsbrieven zullen er weer wat mooier uitzien en hierin vind je ook ideeën voor recepten uit onze Veldtkeuken
(werkgroep recepten).
Het volgende uitlevermoment is op 16 juli en dan verwachten we ook andere groenten zoals bijvoorbeeld snijbiet, radijs en Chinese
kool en andere soorten sla (Lollo Rosso, ijsbergsla).
Tot zaterdag!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en werkgroepen
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