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Herfst 
Onvervalst herfst nu. Nat, koud en winderig. 
Vallende bladeren en de zachte geur van verrotting. 
Klinkt niet fraai, verrotting, maar het hoort erbij. De 
zoete geur van de sterappeltjes maakt gelukkig alles 
weer goed. 

Op het land mooie beelden. Mistige ochtenden, 
stralende middagen. Kleurveranderingen in de 
groenten en bloemen. Eind september enorm veel 
vlinders. Nu zijn het de puttertjes en groenlingen 
die vrolijk rond en op de zonnebloemen fladderen. 
De zaadjes hiervan zijn  een goede energievoorraad 
voor de vogeltjes. 

Ook is er veel regen. Vinden wij niet erg, hoeven we de beregeningspomp en slangen niet meer van stal te 
halen. Er valt ook een regen van nieuws. Er gebeurde namelijk van alles op Het Groene Goud deze 
nazomer, en er staat ook nog veel te gebeuren. Pak iets lekker warms te drinken bij deze nieuwsbrief, en 
genieten maar! 

Pompoenen en boerenkool 
Alles groeit goed op Het Groene Goud. Zo ook het onkruid, en de schimmels. Het geeft wat extra werk en 
wat uitval hier en daar. Niks te klagen hoor, over het algemeen levert het een geweldig rijke oogst voor alle 
deelnemers op. Zo rijk dat we sommige groenten los kunnen verkopen aan meer mensen. En ook de 
mensen die op de wachtlijst staan voor een aandeel groenten in 2022, kunnen nu al een keer komen 
proefoogsten! Echte herfst- en wintergroenten: pompoen, boerenkool, prei, bietjes en meer. Kom maar 
eens langs! De tijden van onze tijdelijke veldwinkel vind je onderaan de nieuwsbrief.  

 

 

  



Leren in de praktijk 
De tuinderij vormt de basis van Het Groene Goud. Nu de zelfoogst dit eerste seizoen succesvol van start is 
gegaan, willen we volgend jaar gaan beginnen met verschillende educatieve activiteiten. Nu is zelf oogsten 
of meewerken (of allebei) al best leerzaam. Maar de bedoeling van onze stichting is juist ook om leerlingen 
op de tuinderij te ontvangen. Om in de praktijk van alles in de tuin (en zichzelf) te kunnen ontdekken. 
Inmiddels heeft een praktijkklas van het Pius X-College al een dagje meegewerkt. Een hele kar vol grote 
pompoenen werd vakkundig van het land gehaald en het middenpad ligt er nu weer mooi bij na een goede 
schoffelbeurt. Goed werk voor een eerste keer. Een volgend bezoek staat al weer gepland. Wij kijken er 
naar uit, en we hopen dat de leerlingen er nog vaak en met veel plezier kunnen komen. 

Ook een klas van basisschool de Piramide bracht een bezoekje. De kinderen oogstten zelf een prei en 
wortels. Ruiken, voelen, kijken en doen. En proeven natuurlijk! Met de oogst werd op school een goede 
soep gemaakt. Leren in de praktijk, fantastisch om te zien dat dat werkt. Samen met diverse scholen kijken 
we wat we volgend jaar nog meer kunnen organiseren. 

Terugblik bloemendag 
Op zondag 29 augustus stond de 
tuinderij in het teken van bloemen. 
En die waren er in overvloed. Net als 
bezoekers! Ondanks de frisse 
temperaturen en grijze lucht 
kwamen veel liefhebbers een kijkje 
nemen en een prachtige bos kopen 
of zelf knippen. De vele  vrijwilligers, 
die hielpen met knippen, boeketten 
maken, de kraampjes en de taartjes, 
zorgden dat het een geweldig mooie 
dag werd voor iedereen. 

Burendag 
Alsof we nog niet genoeg activiteiten organiseerden dit 
eerste seizoen, deden we op 25 september ook nog mee aan 
de landelijke Burendag, van het Oranjefonds.  

Met een gezellige club werd er gebuurt en genoten (ah, 
vandaar het woord buurtgenoten) en, niet te vergeten ook 
nog gewerkt. Onze picknicktafels staan er weer als nieuw bij, 
en delen van het land zijn ingezaaid met een mengsel van 
bodemverbeteraars voor in de winter.  

 

Tuinkas 
Eigenlijk stond de aankoop van een grote tuinkas voor het (op)kweken van diverse gewassen pas over een 
paar jaar op onze planning. Die dingen zijn niet gratis namelijk. Maar dan komt er ineens iets op je pad. Een 
tweedehands kas, in de buurt. Betaalbaar. Wel een hoop werk, maar hee, als een kans voorbij komt, moet 
je die pakken. Voorlopig kunnen we de kas nog niet op Het Groene Goud zetten, dus moeten we alles 
tijdelijk opslaan. Eerst maar eens afbreken. Hiervoor kunnen we wel wat hulp gebruiken. We zoeken hulp 
om zowel de ruiten als het geraamte mee af te breken. Heb je wat spierballen, ben je een beetje handig, 



heb je een rolsteiger of ander nuttig spul? Meer info? Laat het ons weten. We gaan in de laatste twee 
weken van oktober afbreken. 

Aanmelden voor het seizoen van 2022 
De deelnemers die dit jaar al volop hebben kunnen genieten van de groenten en/of bloemen kunnen dat 
volgend jaar weer doen. Ook hebben zich al een heleboel nieuwe deelnemers aangemeld. Daarvoor is er in 
2022 ook voldoende plek, want na dit eerste proefjaar hebben we meer ruimte. Zou jij of zouden jullie ook 
wel deelnemer willen worden? Geef je dan snel op, want het begint wel vol te stromen. Opgeven kan via 
het formulier op onze website.  

Nieuws vanuit De Groene Long  
Vorige week, op 30 september werd het bestemmingsplan ‘De Groene Long’ goedgekeurd in de 
Gemeenteraad. Wij zijn uiteraard heel blij met deze grote steun vanuit de gemeenteraad. Bijna alle 
partijen stemden in en waren eerder ook al vol lof. Alleen D66 was en is onverklaarbaar negatief. Jammer, 
maar wij vieren het feestje er niet minder om!  

De goedkeuring van het bestemmingsplan is 
om meerdere reden een feestje waard. Het 
betekent dat de verdere plannen voor het park 
kunnen worden uitgewerkt. Stichting De 
Groene Long kan eindelijk starten met het 
planten van heggen en bomen. Dit zal in 
verschillende fases gebeuren. Hopelijk dit 
najaar al een deel van de heggen, vervolgens in 
het voorjaar van 2022 een volgend deel en 
diverse bomen.  

Het Pius X-College kan de eerste stappen 
zetten om het hoofdgebouw in de Groene Long 

te gaan bouwen. Daarna aan de slag met de dierenverblijven. Als alles naar wens verloopt, zouden er 
volgend schooljaar al leerlingen les kunnen krijgen! Dat zou mooi zijn. En kunnen de Vrienden van de 
Kinderboerderij vol aan de bak met hun plannen. 

De Gemeente Bladel gaat ook een deel aanleggen van het park. De parkeerplaats, het rolstoelpad, en een 
aantal veranderingen met betrekking de waterlopen. Zo krijgen een aantal sloten een andere en bredere 
vorm en komen er een poel en wadi’s bij. Dit laatste allemaal om te zorgen dat het regenwater langer in 
het gebied blijft tegen droogte,  en bij extreme regenval toch niet overal te nat wordt. 

Nog meer nieuws; Stichting De Groene Long is één van de kandidaten die meedingt naar De Zilveren Rank 
2021. Dit is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt voor een initiatief dat ontplooiingsmogelijkheden voor 
jongeren in de Kempen stimuleert. Op 8 oktober horen we wie er met de Zilveren Rank naar huis mag. 
Duimen jullie mee? 

Rabo Clubsupport actie 
Met Stichting Het Groene Goud doen we mee met Rabo ClubSupport 2021. De Rabobank geeft clubs een 
steuntje in de rug voor plekken waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar sterker maken en je helemaal jezelf 
kunt zijn. Zo’n plek zijn wij natuurlijk ook. Van 4 t/m 25 oktober kunnen alle leden van de Rabobank op ons 
stemmen. Jij ook? Hoe meer stemmen, hoe groter het steuntje in de rug! Dank je wel. 



Biologische bloemen  
Wat hebben we genoten allemaal van alle bloemenpracht op 
Het Groene Goud deze eerste zomer. We horen en zien veel 
blije mensen over de bloemen. We hoorden en horen ook 
allerlei gezoem en gegons. Wat een diversiteit aan vlinders, 
bijen en andere insecten zijn er op af gekomen.  

We willen graag ook wat bloemen in het vroege voorjaar, zodat 
de bijen ook dan al wat nectar kunnen vinden. Daarom doen 
we mee aan de biologische bloembollenactie van vereniging 
VELT. We werden eerder al geselecteerd voor een gratis 
bloembollenveldje. Binnenkort is het tijd om de bloembollen 
allemaal aan de grond toe te vertrouwen.  

Op zaterdag 23 oktober gaan we met de biologische 
bloembollen aan de slag. Iedereen mag meehelpen; 
vrijwilligers, deelnemers, VELT-leden, buren, bewuste 
bezoekers en toevallige passanten. We verdelen de dag in twee 
blokken. Van harte welkom van 11:00 tot 13:00 of van 14:00 
tot 16:00. Wil je ook helpen? Stuur een mailtje. 

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 oktober 
 

 4 t/m 25 oktober: Rabo clubactie: stem op Stichting Het Groene Goud! 
 Zaterdag 23 oktober: bloembollen plantdag 
 Eind oktober: helpen met afbreken tuinkas 
 Elke woensdag en vrijdag: groenteverkoop 10:00 –17:00 
 Elke zaterdag: groenteverkoop 10:00 – 13:00 
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