Beste mensen,
Om na een lange winter ieders geheugen op te frissen nu we weer beginnen te
oogsten en om het werk voor iedereen zo efficiënt en aangenaam mogelijk te maken,
wil ik jullie aandacht vragen voor de volgende punten; lees ze even aandachtig door.

•

Houd het erf begaanbaar. Geen kruiwagens/kratten/stoelen etc midden op het
erf laten slingeren. Houd de wasplaats vrij als je niet aan het spoelen bent.

•

Maak aan het einde van de dag al je gebruikte kniebeschermers en
gereedschap schoon, óók de stelen. Droog maken hoeft niet. Vuile emmers en
kruiwagens even omspoelen.

•

Werk waterbesparend: kratten en gereedschap zoveel mogelijk schoon
borstelen in de teil met groente-spoelwater. Hoogstens even naspoelen onder
een lopende kraan. Waswater van de groente mag om die reden de hele dag
blijven staan. Als alles schoon is, kun je aan het einde van de dag de teil leeg
gooien in de put of bij droog weer over planten/bloemen.

•

Kruiwagens niet midden op de graspaden zetten. Houd rekening met anderen
die er met frees/krattenwagen/kruiwagen langs moeten. Als er meerdere
kruiwagens staan; graag allemaal aan de zelfde kant van het pad zetten.

•

Tafels onder de kapschuur schoon en droog achterlaten als je daar gewerkt
hebt. Kraam idem.

•

Kratten. Als je groente direct in de blauwe kratten oogst, gebruik dan altijd
een onderkrat op het land. Kratten met oogst op het erf ook altijd op een
onderkrat zetten; niet direct op de grond. Spoel kratten met oogst aan de
buitenkant en onderkant goed schoon ivm stapelen in de koeling. Lege
blauwe kratten altijd schoon terugzetten en papier eruit halen.
Laad kratten met oogst niet te vol; ze moeten stapelbaar blijven.

•

De koeling heeft een vaste indeling. Er hangen bordjes welke oogst voor welk
afzetkanaal is. Graag alle kratten met oogst op de juiste plek zetten om
verwarring te voorkomen. ’s Zomers is de koeling soms zo vol, dat ik het
overzicht kwijtraak als niet alles op zijn plek staat.

•

Oogsten: in principe altijd eerst de groente schoonmaken (snijden, vuile
bladeren en wortels eraf halen etc), daarna pas wassen of spoelen. Als je oogst
schoon en gewassen is, mag je hem voor de koeling zetten, dan zet ik de
kratten binnen. Let op dat je je geoogste product niet in de zon laat staan, ook
niet als je nog aan het schoonmaken bent.

•

Weegschalen altijd aan de onderkant oppakken, niet aan de beugels bovenop.
Zet ze netjes en recht terug in de dozen in het kantoor.

•

Roken niet op de lunchplek, maar elders op het erf of onder de kapschuur.

•

Het koffie en thee zetten, afwas opruimen en katten voeren ’s morgens is een
gezamenlijke activiteit. Fijn als iedereen hier een handje bij helpt en het niet
altijd dezelfde mensen zijn die deze klus klaren (behalve in corona tijden).

•

Als je ’s ochtends opent, open dan ook gelijk de deur van het kantoortje en het
gereedschapsschuurtje, dit kan met dezelfde sleutel, gaat in één moeite door.
Sleutel altijd meteen terughangen aub.

•

Denk voor je het land opgaat voor een klus goed na wat je daarvoor nodig
hebt, of vraag het aan mij als je het niet weet. Dit voorkomt veel nodeloos heen
en weer geloop.

•

Er zijn weer eitjes om mee te nemen, je kunt ze noteren in het tuinschrift. Als
je nog niet weet hoe het tuinschrift werkt, vraag me ernaar. Er is ook weer
steeds meer meeneemgroente; neem na je werkdag wat mee uit de
meeneemkratten. Zodra de sla op het land groot genoeg is, mag je altijd een
krop sla van het land meenemen als er geen sla in de meeneembakken zit.

Fijn oogstseizoen gewenst!

