
Nieuwsbrief

In 2015 zijn wij gestart met het uitgeven van 
oogstaandelen. Met een oogstaandeel koopt 
een deelnemer een deel van de opbrengst van 
de wijktuin. De inkomsten van de verkoop 
van de aandelen gebruiken wij voor de finan-
ciering van de exploitatie van de tuin. Een 

deelnemer kan één keer per week zelf een 
hoeveelheid groente en fruit oogsten. Op 
verzoek hebben wij de oogstmomenten uitge-
breid naar elke woensdag of zaterdag van 
14.30 tot 16.30 uur. 

Ook in 2018 zijn er (een beperkt aantal) oog-
staandelen beschikbaar, dus wees er snel bij. 
U kunt zich aanmelden voor een oogstaandeel 

via onze website: http://
www.groenalphen.com/wordt-aandeelhouder

Ze zijn er weer: oogstaandelen! 

De wijktuin is een mooie plek om kinderen 
kennis te laten maken met tuinieren. Kin-
deren van basisschool Het Vianova en De 
Wereldwijzer hebben hier het afgelopen jaar 
aan mee gedaan.  

De eerste les kwamen de kinderen een beetje 
onwennig de tuin op. Het was helemaal nieuw 
voor de kinderen, wat zou er van hen worden 
verwacht?   
Al gauw vermaakten zij zich met de opdrach-

ten die verspreid door de tuin stonden opge-
steld. Zo konden zij helpen met zaaien, on-
kruid wieden, uien planten, aardappelen po-
ten, houtsnipperpaden aanleggen en de plan-
ten water geven. 

Natuurlijk is er in de tuin meer te beleven: zo 
hebben ze ook naar beestjes gezocht, natuur-
parfum gemaakt, leren fluiten met een gras-
sprietje en nog veel meer……. 
Lees meer op http://www.groenalphen.com
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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

NL Doet!

Elk jaar organiseert het Oranje Fonds 
NL Doet. Dit jaar doet Stichting De 
Groene Vinger ook mee. Op zaterdag 
10 maart 2018 van 13.30 tot 16.30 
uur bent u van harte welkom in de 
wijktuin. 
Deze dag kunnen wij uw hulp 
gebruiken bij het planten van 
fruitbomen– en struiken, het poten 
van bloembollen voor verwildering, 
het aanleggen van paden van 
houtsnippers, wilgen knotten, etc.
Aanmelden kan via de website van 
NL Doet: https://www.nldoet.nl/
klus/29583 

Tuinlessen voor basisscholen 

Wildpluk wandelingen 
In het wild groeien allerlei planten die eetbaar 
zijn en meestal ook een geneeskrachtige wer-
king hebben.  

Het is mooi om te ontdekken wat de natuur 
ons allemaal te bieden heeft. Vaak heb je hier 

geen weet van, maar als je eenmaal weet wat 
eetbaar is, kijk je op een hele andere manier 
naar je omgeving.   

Op de laatste wildpluk wandeling hebben de 
deelnemers een zalf gemaakt van de calendula 
of goudsbloem. Deze zalf geeft verlichting bij 

schaafwonden of droge huid. 

https://www.nldoet.nl/klus/29583
http://www.groenalphen.com/wordt-aandeelhouder
http://www.groenalphen.com/2018/01/07/tuinlessen/#more-304
http://www.groenalphen.com/
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Vrijwilligers aan het woord 

De wijktuin kan alleen bestaan-
door de vrijwilligers die zich 
inzetten voor de tuin. Vrijwil-
ligers maken deze nieuwsbrief, 
beheren de website, onderhou-
den de contacten met de ge-

meente en zorgen voor de fi-
nanciële middelen. Maar het 
allerbelangrijkst zijn die vrijwil-
ligers die met de laarzen in de 
modder staan: zij die zaaien, 
onkruid wieden en oogsten. 

Zo is er Menno: op vakantie in 

Kopenhagen zag hij midden in 
de stad in een openbaar park 
een moestuin. Vrijwilligers 
verbouwden er allerlei groente 
en fruit. Bij terugkomst kwam 
hij er achter dat eenzelfde soort 
moestuin bij hem in de wijk 

bestond. Lees zijn verhaal op 
onze website! 

Een tweede vrijwilliger is Ma-
rijke, zij helpt elke week mee in 
de wijktuin. Met een achter-

grond van de middelbare tuin-
bouwschool en als natuurgids 
van IVN is Marijke voor ons-
van een onschatbare waarde. 
Marijke weet veel over planten. 
Wanneer neimand het weet, 
dan wordt Marijke gevraagd: zij 
weet veel en anders weet ze 

waar ze het kan vinden. Wat 
brengt de tuin Marijke? “Een 
fijn oord waar ik op eigen wijze 
bezig kan zijn met de natuur en 
gezonde voeding”. Lees het 
verhaal van Marijke op onze 
website! 

Zonder deze kanjers van vrij-
willigers zoals Helco, Carla, 
Marijke, Menno en vele ande-
ren zou dit alles niet mogelijk 
zijn. 

Lees meer op http://
www.groenalphen.com. 

Bezoek de wijktuin 
Zoals wij in onze vorige 
nieuwsbrieven hebben gemeld, 
is de wijktuin open voor be-
langstellenden en vrijwilligers. 
Onze projectmanager 

Helco Mulder is frequent te 
vinden op het terrein. Hij leidt 
u graag rond en vertelt u meer 
over wat er momenteel op het 
land staat of welke oogst ver-
wacht wordt.  

Wilt u meer weten wat we 
doen, of wilt u komen kijken 
of een handje helpen, meldt u 
gerust bij Helco.  

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!

Teeltplan 2018 
Wij hebben voor 2018 het 
teeltplan opgesteld. Dit teelt-
plan is ook te vinden op onze 
website. 

In 2018 willen wij de volgende 

producten gaan planten: kool-

rabi, spitskool, broccoli, rode 
kool, sla, andijvie, snijbiet, to-
maten, paprika, komkommer, 
pepertjes, rode biet, venkel, 
pastinaak, wortelpeterselie, 
vitabella, kapucijners en paarse 

stokboon.  Daarnaast zijn er 

verschillende fruitsoorten be-
schikbaar. Voor aandeelhou-
ders dus een ruime keuze! 

Bekijk het complete teeltplan 
op http://

www.groenalphen.com. 

Reacties tuinlessen 

Tijdens de tuinlessen voor basis school leerlingen waren de reacties van de kinderen: 

“Eigenlijk lust ik geen soep” (maar wel twee keer opscheppen) 
“Wohw”(tijdens het aardappelen oogsten) 
“Komt hier zo’n grote rode biet uit?” (leerling met klein zaadje in de hand) 
“Kan je dit eten?” (kennismaking met eetbare wilde planten) 

http://www.groenalphen.com/2018/01/07/een-vrijwilliger-aan-het-woord/#more-313
http://www.groenalphen.com/2018/01/07/marijke-in-the-spotlight
http://www.groenalphen.com/2018/01/04/teeltplan-2018

