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Veel zon, weinig regen en mooie luchten 
Wat een gigantisch ander weer hebben we vergeleken met vorig jaar. Toen bleef het koud tot in mei, en was 
de zomer koel en nat. Dit seizoen startte we met het droogste voorjaar ooit, en snakken we op de tuinderij 
naar dagen dat de zon een keer niet schijnt. En regen? Na flink droge perioden gelukkig ook wat fikse buien 
gehad, maar zonder onze nieuwe beregening hadden we weinig te eten gehad. Met als toppunt nu weer 
droogte met tropische temperaturen van tegen de 40 graden. Pfff. Best heftig. Dat belooft wat voor onze 
toekomst. Gelukkig slaan onze heggen rondom de tuinderij goed aan. En worden er straks in de Groene 
Long ook nog meer heggen en bomen geplant. Duurt nog wel even voor ze schaduw gaan geven, maar we 
moeten ergens beginnen! Mooi voordeel van die heldere dagen en zwoele avonden: we genieten volop van 
prachtige luchten. 

Eerst water, de rest komt later 
De jonge plantjes van de groenten en bloemen gaan nog niet zo diep met 
hun worteltjes. Die hebben echt op tijd water nodig. De verschillende 
doeken die we al gebruikten ter bescherming tegen vraat of kou, 
gebruiken we nu ook om te beschermen tegen felle zon en uitdroging. 
Dus na de douche van deze Savoie kolen gaat het doek erover! 

Om nu alles af te dekken, dat gaat toch te ver. Voor de bessenstruiken en 
(fruit)boompjes hebben we een flinke laag mulch aangebracht. Oud 
materiaal van eigen bodem, dat zo het vocht beter vasthoudt. 

Totdat er weer meer uit de hemel komt vallen, blijven we onze 
belangrijkste gewassen regelmatig water geven. Vroeg in de ochtenden en 
vroeg in de avond. En dan lekker veel, beter dan telkens een beetje, daar 
krijg je maar luie plantjes van. 

Die hebben we dan ook niet, luie planten. Door de hoge temperaturen schiet alles de grond uit, en is er een 
overvloedige oogst. Al 14 weken oogsten onze deelnemers naar harte lust van de groenten. En kom maar 
eens kijken naar die immense bloemenzee, onvoorstelbaar. 



Gezellig op het land 
Er zijn dit jaar meer oogstdeelnemers dan vorig jaar. 
En dat betekent niet alleen meer groente telen, maar 
ook meer gezelligheid op het land! Toevallige 
ontmoetingen, gezellige praatjes, samen afspreken, 
recepten uitwisselen, even uitwaaien, de hele familie 
meenemen; het gebeurt allemaal. En een flinke groep 
van de deelnemers helpt dan ook nog eens vrijwillige 
mee in de tuinderij. Dat is niet verplicht, maar ieder die 
het leuk vindt, is welkom om mee te werken. Ook als je 
geen deelnemer bent overigens. Leuk, leerzaam en 
gezellig. Dat was ook onze droom bij de opzet, mooi 
om te zien dat dit ook werkelijkheid kan worden. 

Blij van bloemen 
De een gaat voor een boeket met knallende kleuren van zinnia’s, dahlia’s, cosmos en zonnebloemen, de 
ander kiest een rustiger boeket met duifkruid, dropplant, wilde margrietjes en korenbloemen in zachte 
kleuren. We zien elke week prachtige boeketten ontstaan. Het is ook heerlijk ontspannen om te doen. 

Lekker door de hele tuin slenteren, al die planten 
bewonderen en een boeket naar eigen smaak 
samenstellen.  

Wil jij ook blij worden van bloemen? Ook als je geen 
deelnemer bent van de bloemen kun je deze zomer 
komen knippen. Op woensdag, vrijdag en zaterdag is 
iedereen van harte welkom (tijden zie onderaan) Voor 6,- 
heb je al een mooie bos, voor 9 euro een grote.  

Met warm weer kom je het best in de ochtend. Neem 
een vaasje of iets dergelijks mee om ze in te vervoeren en 
evt je eigen snoeischaartje. Deze zijn bij ons ook te leen.  

Loop zeker ook eens door onze nieuwe bloementuin met veel vaste planten. Dit voorjaar begonnen met 
aanleggen, en nu al een plaatje! Deze tuin is nog in ontwikkeling, dus hier knippen we nog maar een beetje 
van. En dan nog allemaal dahlia’s die nu volop open gaan, het wordt alleen maar mooier.  

Nieuwe aardappels in een nieuwe 
kraam 
Wat ook steeds mooier wordt, is het hart van onze 
tuinderij. Een gezellig veldje, picknicktafels, 
parasolletje, een paar mooie zonnebloemen en….. 
een prachtige nieuwe verkoopkraam. Van een oude 
kar en wat hout timmerde onze Jelle een stevige 
kraam. Nu we weer een overvloed aan groenten 
hebben is er ook voor de vrije verkoop wat over. 
Kom zeker onze aardappelen proeven, ze zijn om je 
vingers bij op te eten.  



Vogelverschrikkers 
 

 

 

Nog meer moois op Het Groene Goud. Drie prachtige 
vogelverschrikkers staan al een hele tijd hun best te doen. Door alle 
drukte in het voorjaar, toen alles ineens weer open ging hadden veel 
mensen het te druk om een vogelverschrikker te maken. Vakanties, 
feesten, werk, school en allerlei andere dingen gingen even voor.  

Maar niet voor de mensen van Dagbesteding Ronddeel, noch voor 
familie Lavrijsen en ook niet voor onze vrijwilliger Maaike. En dat is te 
zien, ze staan er alle drie nog heel mooi bij. De beloning van een lekkere 
taart of een prachtige bos bloemen is dan ook dik verdiend.  

 

Mooi werk van Dechra 
 

Het Bladelse bedrijf Dechra organiseerde een dag 
waarop hun medewerkers op verschillende projecten in 
eigen dorp vrijwillig een steentje bijdragen.  

Dit jaar kwamen ze ook bij ons op bezoek. Op een hete 
middag, met 7 vrouw en man sterk. Supergemotiveerde 
mensen, en handen uit de mouwen! 

Hele groente en bloemenvakken werden schoon 
geschoffeld, palen geplaatst en het nieuwe 
kastanjehouten hekwerk tussen onze akkers werd 
vakkundig vastgetimmerd.  

Wij hopen dat ze nog eens terugkomen. Goede hulp en 
goed gezelschap. Dank jullie wel! 



Prijs voor de Boomgaard 
In De Groene Long doen wij ook mee met de gemeenschappelijke boomgaard. Aanschaf van fruitbomen, 
palen, zaad voor de onderbegroeiing, inrichten van een ontmoetingsplek; dat is wel even een flinke 
investering.  

Daarvoor deden we mee aan een prijsvraag 
van het Groen Ontwikkelfonds Brabant: Natuur 
in eigen hand. Het plan is goed uitgewerkt en 
voldeed aan alle voorwaarden. Wie niet waagt, 
wie niet wint.  

En jawel, De Groene Long is beloond met een 
prachtige prijs van maar liefst €5000,- 

Superblij zijn we daarmee. De prijs wordt ook 
gebruikt om een educatieve route uit te 
zetten, vanuit de boomgaard door heel de 
Groene Long. Gaaf he! Op de foto staan we 
samen met de andere winnaars. 

 

Meer nieuws over De Groene Long 
Verder gebeurt er van alles in De Groene Long. Zoals je wellicht al gezien hebt, wordt er voor het Pius X-
college flink gebouwd. Het toekomstige leslokaal, schuur en ook al de dierenverblijven verrijzen in het 
weiland. Dat gaat snel!  

Binnenkort worden een aantal wadi’s gegraven en het rolstoelpad aangelegd. Ook de speelheuvel en 
speelveld gaan de ruwe vorm krijgen. Zo krijgt het park steeds meer vorm. Op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen? Kom regelmatig langs, en bezoek de facebookpagina van De Groene Long Bladel. 

Blaals hout 
Om alles met elkaar te verbinden en echt 
af te maken komen er straks ook nog 
enkele grote pergola’s, poorten en banken. 
Het hout komt van bomen die afgelopen 
winter zijn gerooid in de Blaalse bossen. Ze 
worden nu verzaagd tot mooie balken en 
planken. Kan niet anders dan dat een 
prachtig resultaat gaat geven. 

 

 

Vogels 
Ondanks de verstoringen de afgelopen tijd door de verschillende bouwwerkzaamheden, en steeds meer 
mensen op de tuinderij, is het gebied nog steeds een geliefde plek voor diverse vogels. Een nest torenvalken 
is net uitgevlogen, vier jongen valkjes scheren door de lucht en hangen biddend boven het land, speurend 
naar een muisje. Het patrijzenkoppeltje bracht een stuk of zes jonkies groot, af en toe zien we ze tussen de 
prei scharrelen of het middenpad over waggelen. Of verkoeling zoeken in de schaduw van onze kar. Dan 



zweven er nog met enige regelmaat een paar buizerds rond (die dan wel weer dol zijn op een jong patrijsje). 
Ook de groene specht laat zich veel zien. En ja, ook duiven en kauwen zijn aanwezig. Die slopen af en toe 
een plantje van ons, dat doen ze. De speelse vluchten en het gekwetter van de zwaluwen en puttertjes 
maken het een echt zomers vogelparadijs. 

Agenda 
Hele zomer door: elke woensdag (10-17), vrijdag (10-17) en zaterdag (10-13): verkoop bloemen (zelf te 
knippen) en verkoop groenten 

11 september Open dag 

24 september Burendag  

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  

 

 

 

 

www.tuinderijhetgroenegoud.nl 

https://www.facebook.com/tuinderijhetgroenegoud 


