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______________________________________________________________ 

Supervrijwilligers 
‘Wat ziet het er allemaal goed verzorgd uit!’ Een compliment dat we vaak te horen krijgen. Dat het er zo mooi uitziet, 
hebben we te danken aan de inzet van een groeiende groep supervrijwilligers. Met ruim 40 enthousiaste mensen 
wordt alles geplant, geschoffeld, gezaaid, opgebonden, opgeruimd, weer geplant, gezaaid, gewied, boeketjes 
gemaakt, zaadjes gedroogd, gesjouwd en gemaaid. En nog honderd dingen, want op een tuinderij is er altijd wel wat 
te doen. Alles gebeurt in een gezellige sfeer. En als die supervrijwilligers dan klaar zijn met werken, geven ze hun 
familie of vrienden nog even een uitgebreide rondleiding. Of komen ze nog een dagje extra werken in hun vakantie. 
Fantastisch, ik kan niet anders zeggen. 

Genoten van de open dag 
Op 11 juli, een zonovergoten zondag, hielden we 
open dag. Ruim 500 mensen wisten de weg naar de 
tuinderij te vinden. Gaaf hé! 

Er heerste de gehele dag een relaxte sfeer. 
Enthousiaste bezoekers genoten van alles wat er 
groeide en bloeide, en natuurlijk van de heerlijke 
taarten, soepen en drankjes. Ook de groentekraam 
en infostands werden goed bezocht en in totaal zo’n 
150 mensen liepen mee met één van de 
rondleidingen. Als je er zelf bij bent geweest, dan 
weet je wat we bedoelen! Zeer geslaagde dag. 

Allemaal beestjes 
Je kunt je makkelijk uren vermaken door alleen al naar alle bloemen en beestjes te kijken op Het Groene Goud. Wat 
een weelde! Behalve de geteelde bloemen in rijen, hebben we ook diverse bloemen/kruidenmengsels gezaaid. We 
hebben niet alleen maar ingezaaid omdat dat mooi is. Juist ook om de bodem te verbeteren, en om diverse insecten 

aan te trekken. Dat lukt zeker dit jaar. Door het vele water staan de 
gewassen heel hoog! Je moet echt goed zoeken naar het bankje in 
het bloemenveld.  

Lieveheersbeestjes, bijen, hommels, sluipwespen, zweefvliegen, 
libellen, sprinkhanen, vlinders, zoveel te zien. Als je een tijdje op de 
tuinderij vertoeft, kom je vast en zeker de koninginnenpage tegen. 
Deze grote vlinder is dagelijks te zien inmiddels. Vaak druk bezig 
met eitjes leggen op de wortels of venkelplanten. 

Ook de koolwitjes fladderen er op los. Om te voorkomen dat ze hun 
eitjes op onze kolen gaan leggen (en de rupsen vervolgens de kolen 
verorberen) ligt er over de koolgewassen een gaasdoek. Er is verder 
genoeg voor ze te vinden! 

 



Groenten, nieuwe aardappeltjes en bloemen 
Al 13 weken zijn de deelnemers van de zelfoogsttuin van de groenten aan het smullen. Het is een gezellige drukte op 
de oogstdagen. In de vakantietijd komen tijdelijk vrienden of familieleden oogsten, allemaal nieuwe gezichten! We 
horen van de deelnemers vaak terug dat ze nu veel meer groenten eten, en ook creatief aan de gang gaan met 
nieuwe recepten. We telen dan ook veel verschillende soorten groenten, niet altijd verkrijgbaar in de winkel. En 
zeker niet biologisch en knettervers. 

We zijn ook begonnen met de losse verkoop, want we hebben 
regelmatig wat meer dan de oogstdeelnemers allemaal op 
kunnen. Prei, rode en gele bietjes, courgettes, net wat het land 
die week in overvloed schenkt. Soms hebben we zelfs zoveel dat 
we een deel aan de Voedselbank schenken. Deze week weer een 
paar kratten verse prei en courgettes. 

Vooral de nieuwe aardappeltjes zijn in trek! Ze zijn ook zo lekker. 
Hoeveel er ook op tafel komt, de pan gaat altijd leeg, zo lijkt wel. 
Ook de bloemen (je mag zelf een bos knippen) zijn inmiddels ook 
te koop voor niet-oogstdeelnemers. De tijden van onze 
veldwinkel vind je onderaan de nieuwsbrief.  

Nog meer bloemenpracht: Zondag 29 augustus Zomerbloemendag!  
Elke week komen deelnemers met een bloemenaandeel 
zelf een mooie bos bloemen knippen. Sommige struinen 
uren door de tuin, helemaal tot rust gekomen daarna. 
Prachtige bossen zien we het land afgaan, steevast 
vergezeld door mensen met een grote glimlach op het 
gezicht. Dat gunnen we meer mensen.  

Een zee van bloemen groeit er inmiddels. Daar kunnen we 
veel mensen blij mee maken. Daarom organiseren we op 
zondag 29 augustus een aparte bloemendag. Je kunt 
behalve lanterfanten, foto’s maken, wegdromen of zelf je 
eigen boeket komen knippen, ook nog een rondleiding 
volgen over eetbare bloemen en de diverse gezaaide 
mengsels, en genieten van (bloemen)thee en iets lekkers 
(met bloemen uiteraard). Ook zijn er boeketten, een beetje 
zaden en mooie vaasjes te koop.  

 

 

Wil jij ook blij worden van bloemen?  

29 augustus Van 11.00 tot 15.00 ben je welkom. Graag 
zien we je met de fiets of te voet komen.  

 

 



 

Graafwerkzaamheden 
Als je de afgelopen tijd nog in de Groene Long geweest bent, of bent langsgereden, dan heb je de graafmachines en 
zwarte bergen zand wel gezien. Veel mensen denken (begrijpelijk) dat er al volop gewerkt wordt voor de 
parkeerplaats, gebouw van Pius X, kinderboerderij, etc. Niets van dat alles. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijk 
onontplofte explosieven. Tot nu toe niets explosiefs gevonden, slechts een hoopje oud ijzer en een boel puin. Pas als 
er op papier staat dat er echt niets ligt, kan iedereen weer verder. En wordt het later weer overhoop gehaald om de 
parkeerplaats aan te leggen, te bouwen etc. Dat kan niet samen (onbegrijpelijk). Zo gaat dat blijkbaar. 

Reuzepompoenen  
Terug naar Het Groene Goud. Daar liggen enkele pompoenen op 
ontploffen. Behalve een veld met de ‘gewone’ formaat oranje 
pompoen, hebben we ook wat andere soorten geteeld. Dat de 
familiepompoen wat groot zou worden was de verwachting; 
maar zo groot? 

Blij dat we nu na al die regen wat zonnige dagen hebben, zodat 
alle pompoenen goed kunnen rijpen. Dat wordt smullen later! 

Gezocht 
* 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 
 

 Elke woensdag en vrijdag: groenteverkoop en bloemen (zelf knippen) 10:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00 
 Elke zaterdag: groenteverkoop en bloemen (zelf knippen) 10:00 – 13:00 
 Zondag 29 augustus: zomerbloemendag 11.00 – 15.00  
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