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Alle seizoenen door elkaar 
Eerst is het lente in de winter, dan ineens zomer, 
winter en herfst in de lente. Best een uitdaging op 
de tuinderij met steeds vaker extremen in het 
weer. Kletsnatte februari gevolgd door een 
extreem zonnige maart zonder regen. Wel met een 
straffe wind, waardoor we ineens al met 
beregeningsslangen in de weer moesten. Heel 
raar. En sta je de ene dag in je T-shirtje te planten 
met zonnehoed op, een paar dagen later leg je 
met verkleumde handen nog een extra doek over 
de plantjes omdat het 5 graden gaat vriezen. Nu 
weer heerlijk zonnig, en overal knoppen en 
bloesem. Blij dat het nu eindelijk gewoon lente in 
de lente is!  

Dat zal ook moeder Eend vinden. Ze heeft het zwaar te verduren gehad op haar nestje in een van onze 
akkers. Net op tijd ontdekten we de bezorgde moedereend en het nest vol eieren. We hebben dat veldje 
verder met rust gelaten. Voorlopig planten we toch nog geen pompoenen, dus dit is nu voor alle mensen 
verboden terrein! 

Drukte op het land 
Het wordt steeds drukker op het land. Zowat alle vrijwilligers komen weer meehelpen op de tuin. Met een 
paar nieuwe erbij is het nog gezelliger. Als je die gezelligheid ook wel wil, kom maar een keer meewerken! Er 

wordt inmiddels weer gewerkt op alle 
maandagen, woensdagen, vrijdagen, en 
zaterdagen. Soms met een klein groepje, soms 
wel met 10. 

Op 25 en 26 maart organiseerden we twee 
meewerkdagen. Voor vrijwilligers, deelnemers 
of wie ook maar wilde. Met ruim 30 mensen In 
de leeftijd van 2 tot 75 jaar was er een 
fantastische sfeer op de tuinderij. Aardappels 
poten: jong geleerd is oud gedaan! Gezellige 
dagen, eerste vaste planten in de bloementuin 
geplant, alle aardappels gepoot, kolen geplant, 
kas verder gebouwd, en vooral heel gezellig met 
elkaar gekletst in het zonnige lente weer.  



Ook zijn de leerlingen van het Pius X-College weer op de tuin geweest. Als koeien voor het eerst in de wei 
stoven ze uit het busje het land op. Heerlijk, zo’n energie! Kruiden proeven, rondkijken, luisteren, maar ook 
handen uit de mouwen. Kruiwagens compost rijden, bessenstruikjes planten en wat vaste grond losser 
maken. Superhulp. Maar het is vooral mooi om te zien dat jongeren lekker buiten bezig zijn, hun ruimte 
hebben en nieuwe dingen kunnen ontdekken in de tuin of bij zichzelf. Binnenkort weer meer groepjes, zin 
in. 

Over zaadjes en plantjes 
Al een hele tijd zijn ze langzaam aan het groeien. Verstopt onder doek, tegen de kou en de kauw. En soms 
nog een nieuwsgierig konijntje. Sla, spinazie, koolrabi, spitskooltjes, ze doen het goed! Wat vaste 
kruidenplantjes van vorig jaar schieten nu helemaal de grond uit, zoals de bieslook en de maggiplant. Ook 
onze raapsteeltjes gaan lekker. Over een paar weekjes verwachten we de eerste oogst. Zo’n zin in!  

Niet alles gaat naar wens. De peulen vinden het 
gekke weer in het vroege voorjaar maar niks en 
bij de bestelde tuinbonen ging bij de leverancier 
wat mis waardoor we het met veel minder 
moeten doen. Tja, zo is het leven soms.  

Niet getreurd, er worden weer bergen ander 
lekker plantgoed aan de grond toevertrouwd. En 
we zaaien dat het een lieve lust is, van Apricot 
Blossom (een aster) tot zucchini cocozelle di 
Tripoli (een courgette). Leuk leuk. 

 

Vogelverschrikkerwedstrijd 
Iets later in het jaar dan vorige keer, organiseren we de 
Vogelverschrikker-wedstrijd. Iedereen kan weer meedoen door 
een eigen vogelverschrikker te maken. Met het hele gezin, met 
vrienden, met je klas, buurt, of gewoon alleen. 

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei kunnen de creaties op Het 
Groene Goud geplaatst worden. (als je die dag niet kan 
verzinnen we wat anders) Dan wordt het met al die 
verschillende vogelverschrikkers lekker druk en om de vogels 
weg te houden mag dat wel paar weken duren! We hopen dat 
weer veel mensen gaan meedoen. De jury zal alle 
vogelverschrikkers beoordelen op onder andere originaliteit, 
materiaalgebruik, constructie en vormgeving. En of de vogels er 
van schrikken natuurlijk! Op zaterdag 21 mei worden de 
winnaars bekend gemaakt. 
 
Aanmelden kan tot 1 mei. Stuur een mail aan 
info@tuinderijhetgroenegoud.nl met het onderwerp 
“Vogelverschrikker”. Vermeld daarin met wie je meedoet, alle 
namen en leeftijden. Meer informatie over hoe je een 
vogelverschrikker maakt en alle spelregels vind je op www.tuinderijhetgroenegoud.nl.  
We zijn benieuwd naar wat er weer gemaakt gaat worden! 
 



Vertrouwde keet naar een nieuwe plek 
De strook tussen de eerste en tweede akker was een hobbelende onkruidbende. Dat ziet er nu een stuk 
strakker uit, de keet gaat hier binnenkort zijn nieuwe stek krijgen. Meer centraal, en minder meters lopen 
als je achteraan het veld staat en toch nog ‘even ‘ een extra schoffel en een meetlint nodig hebt. Of als je 
vergat de sperzieboontjes te oogsten. De keet komt te staan bij het kleine grasveldje dat we vorig najaar 
inzaaiden. Dat wordt een fijne ontmoetingsplek. In 2023 bouwen we hierbij ook ons schuurtje zodat we iets 
meer overdekte plek hebben. Dat is wel nodig! 

 

Bouwen en puzzelen 
Je zult het al wel gezien hebben, het begin van de 
kas is geplaatst! Na het leggen van de fundering is 
het geraamte van de kas de hoogte in gegaan. 
Goed te zien nu hoe groot onze kas wordt. Met 
samen gepuzzel komen we langzaam verder met 
het in elkaar zetten van de kas. 

 

 

Vorderingen bloementuin en kruidencirkel 
Dat gaat goed in de bloementuin en kruidencirkel(s). De eerste 
sierboompjes zijn geplant, de vakken uitgezet en er komen steeds 
meer vaste bloemen en kruidenplanten bij. Er staan kratten vol met 
kleine plantjes te trappelen om de grond in te gaan.  

In de kruidencirkel zijn de eerste drie cirkels gelegd van de kruiden- 
orgaanklok. Da’s nog een hele klus, met die grote keien. Maar het 
resultaat mag er wezen. Nog negen cirkels te gaan.  

De vele vaste plantjes zijn nu nog klein, en er is nu nog niet te zien wat 
het allemaal gaat worden. Nog even geduld, want als ze eenmaal 
geworteld zijn en wat zon, regen en aandacht krijgen gaat het prachtig 
worden! 

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.  

Stuur een mailtje naar info@tuinderijhetgroenegoud.nl  
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