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Afsluiting oogstseizoen 2021 
Langzaam wordt het leger en stiller op de 
tuinderij. Nog een paar keer vullen de 
deelnemers hun tassen en kratjes en een 
enkeling weet zelfs nog een kleurrijk boeketje te 
vinden. De komende weken kan er nog gesmuld 
worden van de laatste winterpostelein,  
palmkool, groenlof, verschillende kleuren 
bietjes, boerenkool, prei en diverse lekkere 
pompoenen. Wat voelt dat rijk om eind 
november nog groenten te kunnen oogsten van 
eigen land! Daarna wordt het echt winter, tijd 
dat alles en iedereen tot rust kan komen. Tijd 
om na te genieten, want wat hadden we een 
prachtig eerste proefjaar! We sluiten dan ook 
met een trots gevoel en een hele grote glimlach af. Zodat we in 2022 weer een nieuw oogstseizoen gaan 
beleven, en samen met velen verder gaan bouwen aan onze educatieve zelfoogsttuinderij én het 
dorpspark De Groene Long. 

Voor onze vrijwilligers op Het Groene Goud breken ook rustigere tijden aan. Bijna dan, want eerst steken 
we nog eens gezamenlijk de handen uit de mouwen om de gemengde heggen te planten en soep te koken 
voor de soepdagen. Hierover zometeen meer.  

Goed nieuws vanuit De Groene Long  
Na de goedkeuring in de Gemeenteraad van het bestemmingsplan ‘De Groene Long’ in september, zijn er 
geen bezwaren meer ingediend. Dat betekent dat het nu echt definitief is vastgesteld. Reden voor een 
feestje. Allemaal thuis een fles open trekken en een dansje doen!  

Superbelangrijk, hiermee kunnen we vol vertrouwen op naar de 
uitvoering en realisering van het hele park.  

Een deel van het dorpspark zal door de gemeente worden 
aangelegd (o.a. parkeerplaats, rolstoelpad, wadi’s)  en een deel 
door stichting de Groene Long (o.a. bomen en heggen, hekwerk, 
bankjes en pergola’s). Uiteraard in nauw overleg, want het blijft 
een participatief proces. 

Dat betekent concreet voor ons, Het Groene Goud, ook dat we een langdurige pachtovereenkomst sluiten. 
Dat geeft zekerheid voor de toekomst, zodat we ook echt kunnen investeren. 

 



Help je mee heggen aanplanten?  
Wanneer: 3 en 4 december. Bij slecht weer en te nat schuift het op naar 10 en 11 december. 

Vrijwilligers van Het Groene Goud, De Groene 
Long en de Kinderboerderij gaan starten met 
de aanplant van heggen rondom de akkers 
van Het Groene Goud, en rondom de nieuwe 
bloementuin. 

Heel wat voorwerk is al gedaan door onze 
topvrijwilligers; een beetje kou houdt ze niet 
tegen. We gaan bijna 3000 stuks aanplanten. 
Rondom de bloementuin komt een 
beukenheg, rondom alle akkers komt een heg 
van een mooie mix van inheemse 
struiken/boompjes. Zoals meidoorn, hondsroos, rode en gele kornoelje, kardinaalsmuts, vlier en Gelderse 
roos. Nu nog klein, maar over een paar jaar hopen we met Het Groene Goud beschermd te zijn door een 
fraaie, goed gevulde heg!  

Iedereen is welkom om een handje te komen helpen, ook al kom je maar een uurtje. We werken van 9.30 
tot ongeveer 16.30. Graag willen wij weten wie er zoal komt, dus de vraag om een mailtje te sturen 
wanneer je komt, met hoeveel en je telefoonnummer. Wij zorgen voor koffie, thee en warme soep tussen 
de middag.  

Soepdagen 
Wanneer: vrijdag 3, zaterdag 4 en zaterdag 11 december 
 

Omdat we tegen het einde van het seizoen 
aanlopen en we van wat onze groenten voldoende 
oogst hebben, willen we heerlijke, verse soep gaan 
serveren op onze tuinderij.  
 
We hebben pompoensoep, rode bietensoep en 
preisoep; vers van het land! Om te proeven, en 
tegen een klein bedrag ook om een litertje (of meer) 
mee naar huis te nemen. Je bent welkom op deze 
dagen tussen 11.00 uur en 15.00 uur  
 
Wil je zeker zijn dat er wat voor je klaar staat? Stuur 
dan een mailtje naar soepuitbladel@yahoo.com met 

daarin welke soep, hoeveel liter, en op welke datum je het komt afhalen. Handig als je zelf een 
bakje/emmertje/pannetje meeneemt. Tot ziens! 
 

Vooruitkijkje 2022 
In het nieuwe jaar gaan we uiteraard weer opnieuw met de zelfoogsttuin aan de slag. We hebben veel 
geleerd dit eerste jaar. Het teeltplan wordt hier en daar wat bijgesteld, maar we blijven net zo gevarieerd 
op biologische wijze groenten en bloemen telen als het afgelopen jaar. Het overgrote deel van alle 
oogstdeelnemers is volgend jaar ook weer van de partij, en ook verwelkomen we een hele groep nieuwe 
zelfoogsters. Inmiddels zitten we met de aandelen groenten weer vol! Bij aanmelding kom je nu op de 



wachtlijst te staan. Voor een bloemenaandeel is nog wel ruimte. Wat super om te merken dat er in de 
gemeente Bladel zoveel animo is.  

Ook onze vrijwilligersclub breidt langzaam 
uit. Behalve heel gezellig is het ook een bak 
kennis en kunde bij elkaar, geweldig. Zo 
hebben we een aantal mensen in huis/tuin 
met veel kennis en ervaring met vaste 
planten, bloemen, en kruiden. In 2022 gaan 
we dan ook vol aan de slag met de nieuwe 
bloementuin en een aparte kruidencirkel. 
Verder gaan we de irrigatie nu echt 
aanleggen en hopen we de glazen kas te 
kunnen gaan plaatsen.  

En tussen al die bedrijvigheid door gaan we 
helpen met het groen aanplanten in het 
gehele park, organiseren we weer gave activiteiten (vogelverschrikkerwedstrijd, open dag, bloemendagen, 
lekker eten etc.) en gaan we de samenwerking met scholen verder opzoeken. Genoeg te doen! 

En verder… Clubsupport actie 
Met Stichting Het Groene Goud deden we mee met Rabo ClubSupport 2021. Dankzij jullie stemmen 
hebben we toch mooi € 218,84 opgehaald. Bedankt stemmers!  

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 of kom binnenkort langs op Het 
Groene Goud. 

Agenda december 
 3 en 4 december: plantdagen. Bij slecht weer: 10 en 11 december 
 3 en 4 december en 11 december: soepdagen 
 Zaterdag 11 december: laatste dag verkoop groenten op het land. We hebben nog een ruime keus 

aan heerlijke pompoenen! 
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