StadsAkkers 2018 Het Jaar Rond

In 2018 heeft StadsAkkers een veelbewogen jaar doorgemaakt, waarin steeds meer
vrijwilligers, klanten en donateurs ons wisten te vinden.

Januari

Januari begon nat en donker. De vele regenbuiten zorgden ervoor dat de koffiepauzes soms iets
langer duurden. Gezellig was het altijd wel in de kantine.
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Februari

Februari had een leuke verrassing in petto. Het hoofdkantoor van BDR-Thermea (Remeha) had het
geld van hun kerstbonus verzameld voor een schenking aan de StadsAkkers. Ze kwamen de cheque
persoonlijk brengen.

Maart

In maart kwamen traditiegetrouw de Lions
het Loo op bezoek om een dagje te helpen
met NL Doet. Het was een flinke club met
naast de Lions ook nog een aantal
soroptimisten. Er werd de hele dag hard
gewerkt. Maar er was ook tijd voor een kop
koffie met iets lekkers.
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April

In april konden we de nieuwe tractor in gebruik nemen. Na een lange natte winter werd het weer
wat beter en werd gestart met zaaien en uitplanten op de akker.

Mei

Mei bracht veel werk met zich mee aan de schapen. Vrijwel alle lammetjes van de WolleSik zijn
’s nachts of in het weekend geboren. Maar het leverde wel mooie plaatjes op.
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Juni

Het festival Levenslustig op 16 juni werd goed bezocht en was heel gezellig. Het weer werkte
natuurlijk ook mee.

Juli

Veel groepen wisten StadsAkkers te vinden voor een bezoek, een rondleiding of een maaltijd, o.a.
de Rotary Zuid, de Jachtlaankerk, de wandelclub van de Vrouwen van Nu en het Fietsgilde. Ook de
medewerkers van Stimenz kwamen een dagje helpen.
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Augustus

In augustus begon de lange hete zomer zijn tol te eisen.

September

In september kwamen de leerlingen consumptief van het Edison College een middagje helpen op
de akker. Veel enthousiaste jongeren gingen hen al voor via de maatschappelijke stage.
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Oktober

De leerlingen van het Gentiaan College volgen dit schooljaar praktijklessen bij StadsAkkers. In
oktober zijn ze gestart onder de enthousiaste leiding van praktijkleerkracht Wouthera.

De Halloweenparty was weer spannend en gezellig.
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November

Op een mooie dag in november kwamen de medewerkers van BDO- Accountants een middagje
helpen op de akker. Ze hebben flink wat werk verzet en overhandigden ons eind van de dag een
cheque van €3000,- Het geld werd gebruikt voor het hazenhek.

Eerste examens op de akker
Eveneens in november slaagden drie deelnemers van StadsAkkers voor het examen bosmaaien.
Docent Gerhard Hulleman van de Keten Groen heeft ze opgeleid.
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December

December bracht gezelligheid op drie kerstmarkten waar we stonden met onze kraam met potjes
kweepeergelei en ingemaakte stoofpeertjes.

Jaarafsluiting
Het jaar sluiten we altijd af met alle medewerkers in het restaurant van de Kringloopwinkel op het
Zwitsalterrein. We aten deze keer een uitgebreide stamppot boerenkool met boerenkool, die we
zelf geoogst hadden op de akker.
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De mispel wordt gesnoeid.

Ook in 2018: de nieuwe bestelauto met daarop reclame van een
aantal sponsoren.
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Alle sponsoren en donateurs van 2018
Rabobank
Gebroeders Klomp
Bevisible
De Roo Bouwadvies
Rode Kruis
De WolleSik
Boon
Agrifirm
Kansfonds
Vigilat
Kiwanis
Agrifirm

BDO Accountants
Emotion
Remeha
Restaurant Twenty2
Gentiaan College
BijenPeter
Gemeente Apeldoorn
OranjeFonds
Phormio
Lions
Soroptimisten
Stichting Groen en Mens

StadsAkkers.
Dommeweg 5b 7323 RD Apeldoorn
06-46083374
www.stadsakkers.nl
Facebook StadsAkkers
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