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 NIEUWSBRIEF
 

 

 

 

 

 

 

Stichting Groen Doen wenst u een creatief en 

ontspannen 2017! 
 

Bestuur en Team Groen Doen 
 

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief: 

 Nieuwjaar 2017 

 Kerstviering 

 Kerststal 

 Samen werken en plezier maken 

 Promotiefilm Groen Doen 

 Vreemde gasten 
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Kerstviering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kerststal 

Natuurlijk hebben we afgelopen december weer kerst gevierd bij 

Groen Doen. In de morgen zijn we naar Dongen gereden met de 

bus en auto om Avri Bloem- En Tuincentrum in Dongen te 

bezoeken. Daar is alles versierd en kijken we onze ogen uit naar 

de mooie kerstspulletjes die er ten toon worden gesteld. Daar 

krijgen we wel honger van, dus gaan we in de middag weer terug 

naar Zundert, waar collega’s al een kersttafel hebben 

voorbereid. Een heerlijke schotel met vlees vis en allerlei lekkere 

dingen om van te genieten. Dat is smullen. Na het kerstmaal 

heeft Jeanne nog een verhaal voorgelezen, muisstil werd er 

geluisterd… Een heerlijk ontspannen dag die ook samen met 

vrijwilligers werd afgesloten. 

Soms worden er ook wel eens boodschappen 

gedaan. Natuurlijk doen we dat samen en als 

er dan iets vreemds te zien  is buiten krijgt 

dat direct een nadere inspectie. In Rijsbergen 

was een vreemd huisje te zien zo vlak voor 

de kerk. Wat zou daar in staan? Albert en 

Jurgen gingen direct op onderzoek uit. En 

jawel, een kerststal met beelden, ezels en 

schapen. Dat zie je niet elke dag! 
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Samen werken en plezier maken 

 

 

 

Elke dag wordt er op de kwekerij van Kennis Plants gewerkt, zowel binnen als buiten. Naast het schoon 

maken van de velden, stekken, op blok zetten van planten wordt bijvoorbeeld ook potten verzameld 

die vervolgens in een krat moeten worden gelegd. Maar dan is er wel een krat nodig. Dat kun je wel 

aan Henk en Mary over laten. Zij zijn met de palletsteekwagen op weg om dit klusje uit te voeren. Niet 

alleen wordt er gewerkt bij Groen doen. Plezier maken is een groot onderdeel en elke kans wordt 

aangegrepen om een feestje te bouwen. Een verjaardag is daarbij altijd een welkome afwisseling en 

aanleiding om de stemming er goed in te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Promotiefilm Groen Doen 

Er is de afgelopen zomer een prachtige film 

gemaakt over Groen Doen. Het geeft een 

goede impressie van de werkzaamheden die 

bij ons gedaan worden. Om het filmpje te 

bekijken, klik dan op afbeelding hiernaast. 

Veel plezier bij het kijken! 

https://youtu.be/f1cCgaHpwOE
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Vreemde gasten 

 

 

 

Op donderdag 20 oktober was Gijs in de taxus tunnel aan het werk. Hij was taxus planten aan het 

verplaatsen, toen zijn oog viel op een vreemde kostganger. Een groen insect in een groene plant. Hee dat 

is een sprinkhaan dacht Gijs. Maar toen hij beter keek zag deze sprinkhaan er wel vreemd uit. Het blijkt 

een Bidsprinkhaan te zijn. Hij voelt zich duidelijk thuis in de (nu nog warme ) tunnel. 
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