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Na een goedbezochte jaarvergadering op 24 januari kwam vrij vlot de Corona ook Nederland 

binnen. Dit gaf uitgebreide beperkingen in het normale functioneren van vele organisaties. Ook 

het bestuur van de AKV MN heeft sindsdien niet meer vergaderd. 

 

Heel veel bijeenkomsten zijn vanaf maart geschrapt en de gebruikelijke onderlinge contacten 

tussen de kwekers zijn veelal tot een minimum beperkt gebleven.  

Ook veel evenementen die dit najaar moeten plaatsvinden zijn al geschrapt of uitgesteld.  

Zo ook de door de verschillende AKV’s georganiseerde studiereis naar Slovenië. Hierover zijn de 

deelnemers al geïnformeerd door de reiscommissie. Om geen onnodige risico’s te lopen is de reis 

een jaar uitgesteld en zijn alle potentiele deelnemers in de gelegenheid gesteld de reis te verzetten 

of te annuleren. Dus mocht u op de reservelijst staan, kan het de moeite waard zijn contact op te 

nemen met de organisatie. 

 

Het seizoenswerk van de gemiddelde kweker heeft er 

echter niet veel van geleden en de meeste proefvelden 

zullen “normaal” zijn gepoot. Ook de beide AKV velden 

zijn door de proefveld commissie onder goede 

omstandigheden gepoot. 

Het “gangbare” veld met 53 zaailingen ligt zoals 

gebruikelijk op de velden van de NAK. 

Het biologische veld, met 36 zaailingen ligt vrij dicht bij 

op een perceel van  

Herman Leijten. 

 

Wij willen de verschillende kwekers ondanks Corona toch de 

gelegenheid geven de eigen zaailingen te bekijken en daarvoor 

wordt u uitgenodigd op dinsdag 14 juli tussen 17 en 19 uur. 

U kunt zich op een zelfgekozen tijdstip melden bij de NAK 

boerderij en daarna eventueel ook het biologische veld bezoeken. 

Het is de bedoeling dat u individueel uw rondje loopt. De 

discussies moeten we helaas uitstellen tot de zaailingen show van 

november. 

 

In de hoop u de 14de te ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groeten. 

Bestuur AKV MN 

 

Jacques Vergroesen   
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