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NIEUWSBRIEF 

 
 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Groen doen 

 

Met genoegen nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsreceptie bij Groen doen. 

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 13 januari van 10.00 tot 12.00 uur. 

Tot dan!  

                                 Team Groen doen 
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Bij Groen Doen werken we met planten die 

gestekt worden en groeien op de kwekerij. 

Het verzorgen van die planten is een hele klus 

waar we dagelijks druk mee zijn. Maar naast 

gekweekte planten zijn er nog meer planten te 

vinden op het terrein; de natuur groeit en 

bloeit ook in het wild door en onkruid moet 

dan ook vaak worden gewied om alles netjes 

en schoon te houden. 

 

Maar onkruid is niet het enige wat groeit. 

Soms vinden we andere mooie organismen die 

we graag laten staan om er van te kunnen 

genieten. Zoals deze vliegenzwam,  die we 

tussen het blad onder de bomen hebben 

gevonden. Mooi om naar te kijken en een foto 

van te maken, zodat we die met iedereen 

kunnen delen. 

Een andere vondst werd gedaan door Alphonse; op de grond bij het schuurtje zag hij een klein vinkje 

zitten. Het beestje was zo versuft, misschien 

was hij verdwaald of gevallen, dat hij op de 

hand van Alphonse bleef zitten toen die hem 

voorzichtig oppakte. We hebben het vinkje 

snel naar de vogelopvang in Zundert 

gebracht. Daar wordt goed voor hem 

gezorgd, zodat hij straks weer gezond de 

weide wereld in kan vliegen. Wie weet komt 

hij ons nog eens bezoeken?!

 

 

Van 6 tot 10 november werd het team van Groen Doen tijdelijk uitgebreid met Dena en Ilse, twee 

leerlingen van Princentuin die voor hun opleiding op snuffelstage waren. Al snel gingen de twee 

dames actief aan de slag met de Groen Doeners en was het ijs snel gebroken. Op woensdag en 

donderdag bekeken Ilse en Dena het werk vanuit het gezichtspunt van de begeleider en op 

vrijdagochtend gingen ze aan de slag om twee deelnemers van Groen Doen een ochtend te 

begeleiden. Vrijdagmiddag zat de snuffelstage er al weer op en moesten we afscheid nemen.  

Dena en Ilse, wij vonden het erg gezellig dat jullie er een weekje waren en wensen jullie veel succes 

met jullie opleiding en vervolgstages! 

Groei en bloei bij Groen Doen 

Stagiaires Dena en Ilse 
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Op maandag 11 december was Nederland ondergedekt met een dik pak sneeuw. Ook in Zundert was 

het landschap wit; bijna heel de dag heeft het flink gesneeuwd. Wat we dan doen bij Groen Doen? 

Vaak naar buiten kijken om te zien of het al minder is gaan sneeuwen, zodat we toch lekker naar 

buiten kunnen om te gaan werken.  

Janus trotseerde de kou om 

de straat sneeuwvrij te 

maken, zodat busjes, 

bezoekers, personeel  en 

heftrucks makkelijker en 

veiliger over de kwekerij 

kunnen bewegen. En voor ons 

is het natuurlijk weer eens 

een klusje wat niet het hele 

jaar te doen is. 

Het sneeuwen werd niet minder, maar we hoefden ons binnen zeker niet te vervelen. Met Kerstmis 

voor de deur hebben we de kantine mooi versierd met kerstballen en sfeervolle verlichting. Ook  

hebben we paneeltjes gemaakt zodat de creabea's van Groen Doen daar naar hartelust op kunnen 

schilderen.  Gezien de tijd van het jaar zijn dat mooie kersttafereeltjes geworden.  

 

In de tunnel ging ondertussen het werk ook gewoon door; er  werden planten verplaatst door Henk 

en Roy. Zij waren aan de slag met onder anders Prunus, Vibernum, Hedra en Photina.   

Jurgen schraapte binnen maïs van de kolven en 

Peter haalde een grap uit door de 

informatiestekers van de planten aan zijn oor te 

hangen, alsof het oorbellen zijn.  

Kortom; laat het buiten maar sneeuwen! Binnen 

zijn we lekker warm en volop aan het werk en 

maken we een hoop plezier.  

Winterse Dagen 



GroenDoen 2018 - editie 1  jan-2018   

 

4 
 

 

Op donderdag 21 december hebben we bij Groen Doen kerstfeest gevierd. Iedereen was op z'n 

paasbest (eigenlijk "kerstbest") gekomen wat 

opeens een heel ander gezicht is dan de 

werkkleding waarin we elkaar meestal zien. 

We zijn de gezellige dag begonnen met 

kerstspelletjes en een mooi kerstverhaal. Het 

verhaal ging er over dat je elkaar niet in de kou 

laat staan, een voornemen van ons allemaal! 

's Middags zijn we met z'n allen naar het  ’t 

Pannehûske  gegaan. Nadat we daar heerlijk 

hebben gegeten en gedronken, hebben we deze 

kerstviering afgesloten op de Kwekerij van Groen 

Doen .   

 

 

 

In december was er een creatieve 

workshop onder leiding van Jeanne. 

Leiding, bestuursleden en 

belangstellenden hebben mooi 

aangeklede kerstflessen en –kwasten 

gemaakt. Verschillende technieken 

werden gebruikt, waaronder decoupage. 

Een waar precisiewerk, maar het 

resultaat mag dan ook gezien worden! 

Kerstviering 2017 

Kerstige flessen en rare kwasten 


