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Seizoenswisseling 
 

Van het Siberisch sneeuwlandschap begin februari naar volop lente nu. Na het 
smelten van de witte deken bloeit ineens het speenkruid in de berm van de 
Beemdstraat. Bij de sloot steken wilgenkatjes en essenknoppen fier in de lucht. 
Van de week zag ik een biddende torenvalk boven het land hangen, vandaag 
scheerden er veel kwikstaartjes over. En wat een mooi uitzicht vanaf onze 
toekomstige akkers op de oude boerderij! 

Helaas wordt het terrein soms verstoord door wat crossende lui, dat is natuurlijk 
niet waar de Groene Long voor bedoeld is. Misschien kan iemand de valk trainen 
om wildcrossers van het terrein te jagen? 

Maar eerlijk is eerlijk; ook wij verstoren de rust een beetje. Dit weekend is er 
begonnen met het frezen van de grond voor Het Groene Goud. Dank je wel 
Teun! Om van grasland naar akker te gaan, wordt eerst het gras klein gemaakt 
voor het onder geploegd wordt. Dat ploegen staat komend weekend te 
gebeuren. Het weer is er uitstekend voor. Daarna beginnen we met compost 
aanbrengen en…..zaaien en planten! 

Deelnemers zelfoogst 
 

Voor de proeftuin dit jaar hebben we een maximum van 100 deelnemers ingesteld. Dat is inmiddels bijna bereikt, 
geweldig! Wat aangeeft dat hier zeker behoefte aan is in Bladel. Dat het ook gedragen wordt door zoveel mensen, 
geeft ook een goed gevoel. Er zijn dus nog maar enkele oogstaandelen beschikbaar.  Mocht je net te laat zijn 
met aanmelden, dan kom je op de wachtlijst te staan. Zodat je volgend jaar aan kan sluiten, als we voor meer 
deelnemers ruimte hebben. En mochten we dit jaar een overvloedige oogst hebben laten we het je meteen weten. 

Op 9 februari hielden we een online bijeenkomst voor (geïnteresseerde) deelnemers. Ruim 25 mensen luisterden en 
stelden hun vragen. Wij vonden het een goede avond. En gelukkig is alles helder! 

Vrijwilligers 
 

Bijna 30 vrijwilligers die zich al enthousiast hebben gemeld. Met prachtige motivaties. Jonge mensen die net in 
Bladel wonen en graag iets willen bijdragen, buurtbewoners die meer mensen willen leren kennen, een paar mensen 
die zelf zijn opgegroeid op een boerderij, moestuiniers die meer willen leren. Gemene deler is het lekker buiten met 
de handen werken, samen met anderen. Een vrijwilliger verwoorde het tijdens de online bijeenkomst als volgt: “Het 
geeft voldoening om zelf je eten te zien groeien. Ik wil graag ook iets doorgeven aan de volgende 
generatie. Zo’n tuin heeft zoveel te bieden!” Nog elke dag druppelt er een aanmelding binnen. Gelukkig maar, 
want zonder vele handen is het zwaar werk. En niet zo gezellig…  

  



Werkweekend 12 &13 maart 
 

De eerste dagen dat we concreet met de handen aan het werk 
gaan op Het Groene Goud staan gepland op vrijdag 12 en zaterdag 
13 maart. Wat gaan we allemaal doen? 

Tijdelijke omheining plaatsen van palen en gaas, wat compost 
verspreiden, vakken uitzetten, enkele boompjes planten, 
oogstbordjes maken en schilderen. 

We delen de dagen op in stukken zodat we in totaal in 6 
tijdsblokken kunnen werken. In de ochtend een lange blok, in de 
middag twee kortere. Bovendien werken we in de buitenlucht, 
met vele meters ruimte overal. Ook deze ruimte verdelen we, 
zodat we goed rekening kunnen houden met alle 
Coronamaatregelen.   

Werk je mee? Stuur een mailtje naar info@tuinderijhetgroenegoud.nl en geef aan in welk blok jij/jullie willen komen 
helpen, met eventueel een tweede keuze erbij. Je ontvangt dan van ons alle verdere informatie voor het 
werkweekend. 

Voor koffie, thee en een lekkere kop soep met brood wordt gezorgd.  

 

Vrijdag 12 maart Zaterdag 13 maart 
9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 
12.30 - 14.30 12.30 - 14.30 
15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 

 

Vogelverschrikkerswedstrijd 
 

Als we straks veel gaan inzaaien willen we natuurlijk niet dat de vogels alles 
opeten. Het is een behoorlijk stuk grond, dus daar kunnen we de hulp van wat 
vogelverschrikkers wel gebruiken.  

Tegelijkertijd zien we het liefst heel veel mensen gezellig bij elkaar op Het Groene 
Goud. Maar dat kan nog even niet. Wat voor activiteit kunnen we dan wel 
organiseren? Een grote vogelverschrikkerwedstrijd! Waar iedereen in Bladel aan 
mee kan doen, door thuis een eigen vogelverschrikker te maken. Met het hele 
gezin, met je beste vriendin, of gewoon alleen.  

In de week van 31 maart t/m 3 april kunnen alle creaties op Het Groene Goud 
geplaatst worden. Zodat het toch een mooie, en nuttige drukte wordt op het 
land. Hoe gaaf zou het zijn, 100 verschillende vogelverschrikkers op de akkers! 
Met natuurlijk een jury en een goeie prijs.  

Meer info over aanmelden, hoe je een vogelverschrikker maakt en het 
regelement volgt eind van de week op onze website, facebook en later in de pers.  

Wil je mee helpen bij de organisatie van de wedstrijd, we kunnen nog wel extra hulp gebruiken! 

  



Wielschoffels en weipaaltjes 
 

Ook zijn we bezig met gereedschappen verzamelen. Soms kopen we tweedehands, en soms spiksplinternieuw. Erg 
blij met onze nieuwe wielschoffel. Oude technieken, in een nieuw jasje. Te klein voor een akkerbouwer, te groot 
voor in je moestuintje, maar ideaal voor formaten daar tussen in, zoals onze tuinderij. Het bouwpakket zit inmiddels 
in elkaar. Er is van alles aan te monteren; diverse schoffels, cultivatortanden, een aanaarder, etc. Zelfs aan twee 
kanten van een plantenrij tegelijkertijd schoffelen kan straks! 

Niet alles hoeft gekocht te worden, we krijgen links en rechts ook wat aangeboden. Zo mochten we afgelopen week 
spullen komen ophalen bij de Maandonkshoeve. Een rits schoffels en batsen, een bult weipaaltjes, oude 
aardappelmanden, straks nog wat meer. Dat gaat allemaal opnieuw gebruikt worden op Het Groene Goud. Heel 
hartelijk dank voor deze materialen, familie Maandonks! Daar zijn we ontzettend blij mee  

De Keet 
 

De afbladderende oude verf verwijderd, flink geschuurd en nu zit het weer goed in de frisgroene lak. De kozijntjes 
komen later aan de beurt, daar is nog wat werk aan. En de binnenkant is na wat opruimen en een poetsbeurt 
meteen al goed voor gebruik. Nu nog even naar De Groene Long rijden.  

  

     

 

 

 

 

Agenda 
 

12 en 13 maart  Werkweekend op de Groene long* 

31 maart – 3 april Vogelverschikkerwedstrijd* 

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 


