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Heerlijk oogsten 
Al vier weken wordt er geoogst op Het Groene Goud. De deelnemers van de groente-oogstaandelen beginnen zich 
steeds beter thuis te voelen op de tuinderij. Wat een feestje elke keer. Allemaal naar huis met zelf geoogste bosjes 
raapstelen, rucola, reuze-radijzen, rode eikenbladsla, knapperige paksoi en zakken vol spinazie. En blije gezichten! 

Er wordt gezellig gepraat, mensen helpen elkaar en 
wisselen recepten uit. Opa’s nemen hun 
kleinkinderen mee, en mensen oogsten voor een 
ander als die een week niet kan komen.  

Elke week op de tuinderij ziet het er anders uit, mooi 
om alles te zien groeien.  Voor de een herkenning 
van de eigen tuin, of van ‘vroeger’, bij de ander gaat 
er een compleet nieuwe wereld open.  

“Zo leuk! Ik leer hier allemaal nieuwe dingen 
kennen” 

En dan smaakt het ook nog allemaal heerlijk! Zo vers 
van het land, daar kan niets tegenop.  

 

 

Gemeenteraad neemt een positief besluit 
Op 20 mei tijdens de gemeenteraad is eindelijk het ontwerpplan van de Groene Long goedgekeurd, inclusief de 
benodigde budgetten. Yes! Er werd vol lof gesproken over het gehele plan, wat fijn is om te horen natuurlijk. Het 
betekent voor ons ook een beetje rust, en zekerheid zodat we verder kunnen met alle basisvoorzieningen te 
organiseren. We gaan met Het Groene Goud als eerste aan de slag met de beregening aanleggen, zodat we straks 
niet meer zo veel tijd kwijt zijn met slangen leuren en handmatig sproeien. Dit najaar kunnen we allemaal samen ook 
starten met de aanplant van heggen en bomen in het toekomstig park! En we kijken ook echt uit naar de komst van 
de Pius-X en de kinderboerderij.  

Soms zit het mee, en soms….. 
We zijn met het werk op het land al een heel eindje op weg. Er gaan heel veel dingen goed. Best knap, in drie 
maanden tijd een hele tuinderij vanuit het niets opzetten. Het staat er al mooi bij, er wordt dus al aardig wat 
geoogst, steeds meer mensen komen een kijkje nemen en we hebben een groepje geweldige vrijwilligers. Maar niet 
alles gaat zoals gehoopt of gepland. Er zitten op sommige plekken bijvoorbeeld veel ritnaalden in de grond. Dat zijn 
larven van een kever, normaal leven ze van de worteltjes onder het gras. Maar dat is nu weggehaald, dus beginnen 
ze te eten van….onze gewassen! Dus af en toe valt er een plantje ineens om. Vooral suikermais (ook een gras) is 
favoriet. Da’s flink balen. 

 



 

Wat tot nu toe ook nog iets tegenvalt, zijn onze bloemen. Het is natuurlijk 
een heel koud voorjaar geweest, dus is alles wat later. Bij de opkweek is er 
het een en ander mislukt. Ook met de grondbewerkingen voor de stukken 
die we met een bloemenmengsel inzaaiden was meer tijd nodig. Gelukkig 
begint het nu allemaal goed te groeien. 

We hopen dat er in de zomer en herfst toch nog mooie bossen geoogst 
kunnen gaan worden! Voorlopig genieten we maar even van de margrietjes 
in het veld langs ons. 

Biobollen van VELT in het Perenlaantje 
Met Het Groene Goud hadden we ons ingeschreven om een gratis biologisch bloembollenveldje te winnen. Een actie 
van VELT in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant. We zijn geselecteerd! Nu is het maar een bescheiden 
prijsje, maar we kunnen er toch zo’n 1000 voorjaarsbollen tussen de perenboompjes zetten. Dat wordt in het 
voorjaar genieten voor de bijen. En voor iedereen om naar te kijken! Dit jaar zullen we ook al wel wat bloemen zien 
verschijnen, we hebben er een bijenmengsel ingezaaid.  

Veel werk verzet tijdens NL DOET  
Op vrijdag en zaterdag 28 en 29 mei deden we mee met de landelijke 
vrijwilligersdagen. We hebben met een gezellige club de omheining 
rondom de tuinderij verder konijnenproof gemaakt. 

Vorige week kwam ik in de ochtend aan, zag een haas boven de margrieten 
uit springen. Gelukkig buiten de tuinderij. Maar een paar dagen later 
schoot er een konijn vanonder het kolendoek vandaan, in de tuinderij! Die 
zat daar verdorie aan onze lekkere plantjes te knabbelen. Nog even 
doorwerken dus en alle open stukken snel dichtmaken. Gelukkig is er 
weinig schade, de broccoli en paarse koolrabi staan er nog prachtig bij. 

Ook is er volop geplant en geschoffeld, en hebben we weer een paar 
nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. 

Gezocht 
* Op het moment hebben we nog geen toilet op de tuinderij. Dus thuis naar de wc voordat je gaat. En in de 
middagpauze even naar huis. Dat gaat prima, maar handig is het niet. We willen een tijdelijk toiletje maken. 
Daarvoor zijn we op zoek naar een mobiel toilet, zoals ook in caravans en campers zit (portapotti). Wie maakt ons 
blij? Graag zonder remsporen   

* rieten/bamboe matten om onze kuubsvaten (tijdelijke wateropslag) netjes mee aan te kleden.  

Meewerken  
Nog geen vrijwilliger, maar lijkt het je leuk om een keer mee te helpen? We kunnen nog altijd handjes gebruiken! Je 
hoeft er geen groene vingers of veel verstand voor te hebben. Goeie zin en energie zijn voldoende. Er wordt gewerkt 
op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Stuur een mailtje naar info@tuinderijhetgroenegoud.nl of kom een 
keer langs op Het Groene Goud. 

Agenda 
Zondag 11 juli Open dag – met rondleidingen, proeverijtje, zelf oogsten, kraampjes en meer! 
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