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Nieuwsbrief 

Op 18 juni jl. is de wijktuin door locoburgemeester Kees van Vel-

zen en wethouder Willem-Jan Stegeman feestelijk geopend. In de 

aanwezigheid van een groot aantal buurtbewoners en vrijwilligers 

werd de tuin symbolisch geopend door het met de handpomp 

volpompen van een gieter door Kees van Velzen. De gieter werd 

via een rij van aanwezigen doorgegeven aan Willem-Jan Stegeman 

die een van de groentebedden royaal van water voorzag.  

Tijdens de opening werd kort stil gestaan bij het ontstaan van het 

initiatief en hoe wijkbewoners samen de handen ineen hebben 

geslagen om het gebied een blijvende groenbestemming te geven. 

Er werden rondleidingen 

gegeven, er werd een heerlij-

ke pesto gemaakt met ingre-

diënten uit de tuin. De im-

ker was aanwezig om uitleg 

te geven over het bijenvolk 

dat een plek heeft gekregen 

in de tuin.  

Foto’s van het evenenment-

kunt hier bekijken: 

http://1drv.ms/1KoWiDK 

Feestelijke opening, een terugblik 

Een oogstaandeel blijkt koers-

vast en niet afhankelijk van de 

beurskrach in China. Voor 

€ 60 is een aandeel van de 

opbrengst van de wijktuin te 

koop. De houder van een 

aandeel kan één keer per week 

zelf een hoeveelheid groente 

en fruit oogsten. Tijdens het 

oogsten geeft de beheerder of 

een vrijwilliger uitleg en on-

dersteuning.  

Door zelf te oogsten krijgt 

men niet alleen super verse 

groente, het is ook een leuke 

activiteit en zeker leerzaam 

voor kinderen. Maar: net als 

bij echt beleggen bieden resul-

taten uit het verleden geen 

garantie voor de toekomst.  

De opbrengsten van de wijk-

tuin kunnen mee of tegen 

vallen, afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

Aanmelden voor een oogst-

aandelen gaat via onze websi-

te, www.groenalphen.com. 

Klik op het tabblad “Wordt 

aandeelhouder!” en volg de 

instructies op het scherm. Een 

oogstaandeel is geldig voor 

één kalenderjaar. . 

De financiële opbrengst van 

de oogstaandelen wordt ge-

bruikt voor de exploitatie van 

de wijktuin. 

Alle aandeelhouders ontvan-

gen elke week via e-mail een 

overzicht welke groenten en 

fruit diezelfde week geoogst 

kunnen worden.  

In het najaar organiseren wij 

een aandeelhoudersvergade-

ring. Dan evalueren wij het 

huidige jaar en maken plannen 

voor het komende jaar. De 

wensen van de aandeelhou-

ders zijn dan bespreekbaar! 
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In deze nieuwsbrief: 

Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Stichting De 
Groene Vinger. 

Voor meer informatie 
verwijzen wij graag naar 
onze website: 
www.groenalphen.com 

 

Wilt u meer informatie, 
stuurt u ons dan een 
email: 
info@groenalphen.com 

http://www.groenalphen.com/node/100
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Bereikte doelen 

Eind 2015 heeft Stichting De 

Groene Vinger donaties ont-

vangen van het Oranje Fonds, 

het Rabo Bank Rijnstreek 

Fonds, Fundatie van Santheu-

vel Sobbe en verschillende 

particulieren. Deze donaties 

hebben ons geholpen met het 

bereiken van een aantal doe-

len.  

De subsidies zijn bijvoorbeeld 

gebruikt  om een hovenier 

opdracht te kunnen geven een 

aantal nieuwe groentebedden 

aan te leggen. Het machinaal 

omspitten van de voormalige 

weidegrond gaat immers vele 

malen sneller en dieper dan 

met de hand kan. Divers 

handgereedschap is aange-

schaft voor het dagelijkse 

snoeien, schoffelen en oog-

sten. Een handbediende 

pomp is geïnstalleerd zodat 

op eenvoudige wijze een gie-

ter gevuld kan worden. Een 

beregeningsysteem is aange-

legd. In droge periodes kun-

nen wij nu alle groentebedden 

besproeien. Het water pom-

pen wij met een elektrische 

pomp uit de sloot.  

In oktober starten wij met de 

aanleg van een pergola en het 

planten van enkele volwassen 

appel– en perenbomen. 

Elke week weer een verrassing 

Een van de doelen van Stichting De Groene Vinger is het leveren van verse groenten aan de voed-

selbank. De productie van de wijktuin is nu zodanig dat wekelijks een zending wordt afgeleverd. 

Daarnaast blijft er voor houders van een oogstaandeel voldoende beschikbaar voor de eigen oogst. 

Met de inkomsten van de oogstaandelen kunnen wij de wijktuin draaiend houden. 

Voor een houder van een 

oogstaandeel is het elke week 

weer een verrassing: welke 

groente kan ik deze week oog-

sten? 

Als aandeelhouder zijn er bij 

mij thuis de afgelopen weken 

enkele gerechten op tafel ge-

toverd die niet vaak voorbij-

komen. Een greep uit het 

assortiment: gele en rode 

snoeptomaatjes, tuinbonen, 

suikererwten, courgettes en 

Nieuw Zeelandse spinazie. De 

courgettes zijn verwerkt in 

een heerlijke soep. De spina-

zie is verdwenen in de wok-

pan. De paprika’s werden 

gevuld en in de oven gestopt.  

En weet je wat? Het is zoveel 

meer rijk van smaak…. 

Wilt u onze nieuwsbrieven 
digitaal ontvangen? Meldt u 
dan aan via onze website: 
www.groenalphen.com/

contact.  
Wij zenden u dan onze 
nieuwsbrief via e-mail! 

Voedselbank 

Honing uit de wijktuin te koop! 
Sinds het voorjaar woont een bijenvolk in de 

wijktuin. Het bijenvolk heeft goed zijn best 

gedaan. Elke maand was er voldoende nectar te 

halen uit de bloemen in en om de wijktuin. Het 

resultaat is een mooie honing oogst.  

De komende winter staat het volk in hun win-

terpaleis elders in Alphen aan den Rijn, maar 

volgend voorjaar brengen de imkers, Jordan 

Blaauw en Matthijs Mesken, ze weer terug naar 

de wijktuin.  

De honing is te koop op de Quadriviumlaan 7 

(op loopafstand van de wijktuin). Een pot van 

250 gram kost € 3,50, een pot van 450 gram 

kost € 6,00. De opbrengst van de verkoop 

wordt geïnvesteerd in het bijenvolk, bijvoor-

beeld kasten, een nieuwe honingslinger en za-

den voor drachtplanten. 


