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Wachtend op de eerste oogst 
Wat een winterse april hebben we achter de rug. Heel koud, winderig, beetje sneeuw en veel nachtvorst. Een jaar 
geleden rond deze tijd stonden de eikenbomen aan de Beemdstraat al vol in blad, nu zien we pas de eerste prille 
blaadjes met moeite verschijnen. Alles in de natuur loopt enkele weken achter. Ook op de tuinderij zit de groei er 
nog maar traag in. De prei en de eerste bietjes hebben het moeilijk na de vorst, ondanks dat we ze een dekentje 
gaven. De aardappels hebben ook nog geen zin om boven te komen en de nog kleine paksoi en spitskool kleurde hier 
en daar zelfs blauw van de kou. We hadden alle oogstdeelnemers zo graag al op de tuin willen verwelkomen om de 
eerste groenten te kunnen oogsten! De natuur geeft ons een lesje geduld. We hopen dat jullie dat ook hebben. 

Behalve koud was het ook ontzettend droog in het voorjaar, helaas niet de eerste keer de afgelopen jaren. Zeker op 
de Brabantse zandgronden een behoorlijk probleem. Voor alle jonge aanplant is er toch echt water nodig, dus 
hebben we op Het Groene Goud alles in het werk gesteld om de dorst te lessen.  

Maar niets zo goed voor de bodem en de planten als 
echte regenbuien. Hoe lullig ook voor alle 
terrasliefhebbers en vakantiegangers (behoren we zelf 
ook toe), wij zijn toch wel heel erg blij met de flinke 
buien van deze week. Nu nog de temperaturen 
omhoog, en het feest kan beginnen! 

Een heel klein feestje is er al wel; de eerste bosjes 
raapstelen (keeltjes) zijn volgende week te oogsten. Nu 
al lekker, maar een week flink wat hemelwater maakt 
ze nog malser en lekkerder. De kropjes sla en spinazie 
(zie foto) zijn al een heel eindje op weg. De 
voorgezaaide bloemenplantjes staan nog een beetje te 
bibberen, maar gaan vanaf nu ook de grond en de 
hoogte in.  

15 & 16 mei: samenkomen op het Groene Goud 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei worden alle oogstdeelnemers uitgenodigd op de tuinderij. Kunnen we elkaar eens 
allemaal in levende lijven ontmoeten! We geven uitleg over het oogsten en meer informatie over het teeltplan van 
de groenten en bloemen voor wie dat wil. Met een hapje en een drankje hopen we dat het vooral gezellige dagen 
worden. We organiseren elke dag 2 bijeenkomsten met een rondleiding. Alle oogstdeelnemers ontvangen hierover 
nog een uitgebreider (oogst)bericht. 

Gezellige sfeer en harde werkers 
Inmiddels wordt er op elke maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag met kleine groepjes vrijwilligers ontzettend veel 
werk verzet. Bedden uitmeten, bietjes, peulen, spinazie en venkel planten, nog wat compost inwerken, houtsnippers 
verspreiden bij de fruitboompjes, zinnia’s zaaien, dahlia’s de grond in, aardbeien planten, netten spannen, doeken 
leggen tegen de vorst en vogels, leuren met slangen en gieters, onkruid wieden, palen zetten, bloemen voorzaaien, 
en nog heel veel meer. Dat alles op een ontspannen manier, want gezellig kletsen hoort er natuurlijk ook bij. Soms is 
er soep, soms komen er koeken op tafel, en altijd heerst er een goede sfeer. 



Fantastisch om te zien dat er in zo’n korte tijd al een beetje een groep ontstaat en mensen zich steeds meer binden 
en thuis voelen op de tuinderij. Heel fijn om te merken dat er ook nog steeds meer mensen graag willen aansluiten. 
Van ouders die met hun kind(eren) komen helpen  (of andersom) tot (bijna) gepensioneerden, een fijne mix mensen.  

En eerlijk is eerlijk; zonder al deze vrijwilligers zou de tuinderij ook niet kunnen bestaan. Petje af! 

Winnaars vogelverschrikkerswedstrijd 
Na het stormachtige weer staan ze er niet allemaal 
meer even fris bij, maar afgelopen zaterdag stonden alle 
vogelverschrikkers nog te stralen in het zonnetje. De vijf 
makers van de beste vogelverschrikkers waren 
uitgenodigd op Het Groene Goud voor de 
bekendmaking en prijsuitreiking. Een mooi dag was het, 
met veel blije gezichten.    

De eerste plek is dik verdiend door Kato van Avendonk. 
Met haar Zwarte Kaat op de bezemsteel scoorde ze op 
alle punten hoog (originaliteit, materiaalgebruik, 
vormgeving, functionaliteit en stevigheid). Ook in de 
avond een prachtig plaatje! 

De tweede plek werd gedeeld door Jari (en team) 
Lavrijsen en de groep van de dagbesteding 't Rond Deel van Oktober. Ook de volgende prijs werd gedeeld door twee 
makers met gelijke scores: Toos Heesters en Daan Meijer. Gefeliciteerd allemaal! Op onze website en 
facebookpagina zie je alle winnaars met hun creaties.  

 

28 & 29 mei: NL Doet 
Met Het Groene Goud doen we mee met NL Doet. De landelijke 
vrijwilligersdag werd begin dit jaar verzet van maart naar eind mei vanwege 
de Coronamaatregelen. Toch zijn we in maart al wel met onze omheining 
begonnen, daar konden we niet mee wachten. Maar de omheining en de basis 
van de tuinderij zijn nog niet klaar, dus voor 28 en 29 mei hebben we nog 
genoeg te doen! Helpen jullie mee?  

Je kan je opgeven door ons een mail te sturen, of via www.nldoet.nl 

We zullen ook een bericht op onze website en facebook plaatsen. We hopen 
op een boel handjes. Elke dag 25 vrijwilligers, daar gaan we voor! 

 

 

 

Politiek maakt het spannend met De Groene Long  
Op 20 mei is er weer een belangrijke gemeenteraadsvergadering. Nu maar hopen dat de politieke partijen na veel 
lovende woorden nu ook over gaan tot echt ja zeggen tegen het gehele plan van de Groene Long, inclusief de 
kinderboerderij en de groenopleiding van het Pius X-College; en inclusief de benodigde budgetten. De gemeente 
heeft twee jaar geleden burgers opgeroepen voor initiatieven die bijdragen aan allerlei publieke doelen (o.a. natuur- 
en milieu educatie, recreatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit). Nu de tijd om door te pakken. Want we hopen wel 
dat we in dit najaar ook kunnen starten met de aanplant van heggen en bomen in het toekomstig park! En kunnen 
wij met Het Groene Goud ook de nodige investeringen gaan doen. Duimen jullie mee? 



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

Agenda 
 

15 & 16 mei  bijeenkomsten en rondleidingen voor alle oogstdeelnemers 

28 en 29 mei   Landelijke vrijwilligersdagen NL Doet 

Ergens in juni  Open dag 

 

Allemaal afhankelijk van de weersomstandigheden, en uiteraard coronaproof. Meer info over de activiteiten volgt. 

www.tuinderijhetgroenegoud.nl 

 

 


