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Welkom! 
 

Ook zo genoten van de zonnige zondag? Lekker koud, helderblauwe lucht en dan die 
zonnestralen. Daar krijgen we goede zin van. Zin om naar buiten te gaan. Zin ook om 
de handen uit de mouwen te steken! Dat komt goed uit, als je samen iets moois op 
wil gaan bouwen. Want stapje voor stapje werken we aan een goede basis voor de 
toekomstige tuinderij. 

Inmiddels zijn er al veel stappen gezet. In deze allereerste nieuwsbrief van Het 
Groene Goud lees je waar we mee bezig zijn, en welke stappen we nog allemaal 
willen gaan zetten. Wandelen jullie mee?  

Aanmeldingen stromen binnen  
 

We ontvangen veel hartverwarmende reacties, ontzettend fijn om te merken dat onze ideeën ook gedragen worden 
door zoveel mensen. Dat geeft vertrouwen. Behalve reacties stromen ook de aanmeldingen gestaag binnen. De 
grens van 50 deelnemers voor de zelfoogstaandelen is inmiddels gepasseerd!   Ook een tiental vrijwilligers van jong 
tot oud heeft zich al enthousiast gemeld. 

We kijken er - net als jullie wellicht - naar uit om elkaar straks allemaal samen te ontmoeten. Voor nu organiseren we 
twee online informatieavonden. Voor iedereen die geïnteresseerd is of zich al heeft aangemeld voor een 
oogstaandeel of vrijwilliger te worden. We geven wat meer specifieke informatie, en je kan al je vragen stellen. 

Online informatiebijeenkomsten 
 

9 februari 20.00 uur  Infobijeenkomst voor geïnteresseerde en al aangemelde oogstdeelnemers  (ook het 
onderwerp meewerken als deelnemer komt aan bod) 

11 februari 20.00 uur Infobijeenkomst voor geïnteresseerde en al aangemelde vrijwilligers  

Diegene die zich reeds hebben aangemeld als oogstdeelnemer of als vrijwilliger krijgen automatisch een uitnodiging. 
Stuur anders een mailtje naar info@tuinderijhetgroenegoud.nl, met vermelding ‘aanmelding info 9 februari’ of 
‘aanmelding info 11 februari’. Je ontvangt dan tzt de link om de bijeenkomst bij te wonen. 
 

Gezocht  
 

Kruiwagens die ergens ongebruikt in een schuurtje staan te niksen 

 



In het zonnetje 
 

De afgelopen maanden is er ontzettend veel werk verzet. Een paar mensen willen 
we daarvoor nog eens extra bedanken. Niqui, voor de prachtig vormgegeven flyer 
en website, voor het meedenken maar vooral voor alle steun. 

Sjaan voor het maken van een zowel mooi, als stevig en functioneel  
informatiebord, (te vinden op de hotspot van Bladel: de voortuin van Dirk en 
Femmes)  

In de afgelopen week heeft een hele club vrienden geholpen met het verspreiden 
van die mooie flyers in Bladel. Zinvolle wandelingen van deur tot deur. Dank jullie 
wel Frank, Yvonne, Bart, Sjaan, Erik, Minke, Helen, Ingrid, Kees, Rini, Jan, Nineke, 
Romany, Onno, Catherine, Tineke en Johan. 

Grondwerk 
 

Wat een mooie grond he?  Zwarte enkeerdgrond om precies te zijn. Gelukkig vrij 
van kweekgras, of panen, zoals we hier in Brabant zeggen. Wel vol met wormen, 
dat is een goed teken.  Er ligt dus al een aardig begin. Binnenkort gaan we starten 
met de eerste grondbewerkingen om met de proeftuin te kunnen beginnen in het 
voorjaar.  

De Keet 
 

Zie hier onze tijdelijke uitvalsbasis. Ook daar krijgen we goeie zin 
van. Deze komt straks bij de proeftuin te staan. Om wat 
handzame spullen op te slaan, om te schuilen en te pauzeren. 
Voordat we deze naar de Groene Long rollen, mag ie eerst nog 
groen geverfd. Ook hebben we nog wat andere klussen die we 
deze winter nog willen klaren. Teeltbakken timmeren, vlaggen 
naaien, bordjes maken etc. Ben je handig en heb je zin om te 
helpen met verven of klussen, stuur een berichtje of bel even.   

 

Agenda 
 

9 februari  Online infobijeenkomst voor oogstdeelnemers 

11 februari  Online infobijeenkomst voor vrijwilligers  

Voor 12 maart  Keet verven en diverse klussen van groot tot klein* 

12 en 13 maart  Werkweekend op de Groene long* 

Tijdelijke omheining voor de proeftuin zetten op Het Groene Goud, compost verspreiden en 
nog wat kleine werkzaamheden 

Voorjaar  Diverse zaai en plantdagen voor groente, bloemen, struiken en bomen * 

28 en 29 mei   Landelijke vrijwilligersdag NL Doet* 

 

*Afhankelijk van de weersomstandigheden, en uiteraard coronaproof. Meer info over de activiteiten volgt. 

www.tuinderijhetgroenegoud.nl 


