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Wat staat er in deze nieuwsbrief: 

 Werken bij Groen Doen 

 Een ochtendje Nac 

 Rondleiding scholieren 

 1 April 

 Voorjaar! 
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Werken bij Groen Doen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de belangrijkste dingen in het leven is doen 

wat je leuk vind. Dat betekend ook voor je werk. Als 

je de kans krijgt ga je naar een werkomgeving waar 

je past en waar je met plezier samen met anderen 

kunt werken. Niet zo maar werken, maar echt een 

bijdrage leveren in het bedrijf. Dat is wat we doen 

bij Groen Doen. Of het nu stekken is, vegen, planten 

op blok zetten of gras maaien: het heeft allemaal 

waarde voor de plantenkwekerij. Dit is echt deel 

nemen aan de maatschappij en weten dat jou werk 

er toe doet.  
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  Een ochtendje Nac 

Een ochtendje NAC 

Bij Groen Doen werken een aantal echte NAC supporters. Het 

was daarom een goed idee om een bezoekje te brengen aan 

het NAC museum in Breda. Voor de mensen die Feyenoord, 

PSV of Ajax supporteren was het misschien even slikken, 

maar die angst bleek onterecht te zijn. 

Het museum wordt beheerd door de heer de Bont (de vader 

van Jurgen), hij doet dit al 15 jaar.  Hij stond al buiten om ons 

te verwelkomen toen we de grote parkeerplaats bij het NAC 

stadion op kwamen rijden. Ook zijn vrouw was er om ons te 

begroeten.  

Binnen kregen we een korte uitleg over de historie van NAC. 

Er was veel te bekijken aan oude foto’s en natuurlijk 

gewonnen prijzen. We hebben ook een kijkje genomen in het 

stadion zelf.  

Toen konden we een film bekijken over de echte trouwe NAC 

supporters, daarbij konden we genieten van een kopje koffie 

of iets fris. Mevrouw de Bont had voor heerlijke 

worstenbroodjes gezorgd. 

Nadat we nog even rustig rond hadden gekeken kregen we 

nog een goody bag mee, met allerlei leuke en leerzame  

dingen erin. We vonden het heel gezellig om een ochtendje 

bij NAC door te brengen. We danken NAC, maar vooral 

meneer de Bont voor de gastvrije ontvangst. En hopelijk 

winnen ze de wedstrijd vrijdagavond, die ze tegen jong Ajax 

spelen. Wij supporteren!!! 



GroenDoen 2017 - editie 2   10 april-2017 

Nieuwsbrief GroenDoen  4 

Ronleiding scholieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaar ! 

Op dinsdag 28 maart en vrijdag 31 maart zijn er leerlingen van het Berkenhofcollege in Breda op excursie 

geweest. Het waren per groep ongeveer 15 leerlingen met 3 leraren erbij. Ze wilden graag zien wat het 

werk op een boomkwekerij allemaal inhoud. Maria was de excursie leidster en heeft veel verteld en laten 

zien. 

Eerst is er uitleg gegeven over het maken van stek. Dat hebben de leerlingen op school ook al gedaan, dus 

dat kwam bekend voor. Toen naar de stektunnel en de rest van de kwekerij. De meeste leerlingen waren 

best wel onder de indruk van de kwekerij en van al het werk wat erbij komt kijken. Zelfs ook leerlingen die 

niet direct in het groen zouden willen werken. Er werd zelfs spontaan meegeholpen om dode planten te 

verzamelen.  

Ook de leraren waren onder de indruk en waren blij met het bezoek en de uitleg. Ze denken dat er zeker 

leerlingen zijn die later misschien stage willen lopen of na school bij Groen Doen een goed plekje kunnen 

vinden. 

Fijn dat we een goede indruk hebben kunnen geven. Voorlichting is altijd goed. Alle leerlingen kregen nog 

een folder mee en een mooie pen met lampje van Kennisplants. Tevreden gingen ze weer terug naar 

school. 

Alle mensen van Groen Doen vinden het fijn om op de 

kwekerij te werken. Het is ook leuk werk, heel afwisselend en 

het geeft veel voldoening om met planten te werken. 

Maar als het voorjaar wordt is het helemaal fijn om op de 

kwekerij te werken. Zeker als de temperaturen in maart tot 

boven de 20 graden komen. Dan is het gewoon een feest. 

Eerst gaat er voorzichtig een jas uit, want vroeg op de 

ochtend is het best nog wel frisjes. Maar als de zon wat hoger 

aan de hemel komt stijgt de temperatuur en gaat ook het 

vest al uit. Zelfs moesten er al petjes opgezet worden ter 

bescherming tegen de zon. Ook de zonnebrandcrème is al 

tevoorschijn gehaald om te voorkomen dat het velletje rood 

zou worden. 

Het is prachtig om te zien hoe de natuur weer ontwaakt na 

de winter. Blaadjes komen aan de kale takken, maar helaas 

ook het onkruid, dus er is werk aan de winkel. Maar met dit 

weer geeft dat extra energie. 
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Het is prachtig om te zien hoe de natuur weer ontwaakt na de 

winter. Blaadjes komen aan de kale takken, maar helaas ook 

het onkruid, dus er is werk aan de winkel. Maar met dit weer 

geeft dat extra energie. 

Zoals ieder jaar in het voorjaar neemt de bedrijvigheid op de 

kwekerij toe en wordt het extra druk. Maar dat is helemaal niet 

erg. Iedereen is blij om bij Groen Doen te werken. 

Fijn dat het weer voorjaar is! 

Het blijft een bijzondere datum 1 april. Overal worden grapjes gemaakt en mensen in 
de maling genomen. Ook bij Groen Doen, maar dit jaar niet zo erg, want 1 april was 
op een zaterdag. Daar komt de begeleiding weer goed weg.  
 
Maar voor Groen Doen is 1 april nog meer een bijzondere dag. Want op 1 april 2014 
zijn we begonnen. We bestaan dus al weer drie jaar. Groen Doen is geen kleine baby 
meer, maar is een peuter geworden die al verder de wereld in kijkt en ook stapjes zet 
in die wereld.  
 
Vol vertrouwen en met nieuwsgierigheid. Soms een beetje angstig, kan ik het 
allemaal wel aan? Maar met de bagage die we ondertussen als team en stichting 
hebben opgebouwd, gaan we vol goede moed verder. 

    1 april 

Groen Doen 

Egeldonkstraat 4 

4881 EH Zundert 

tel: 076- 464 383 49 

E-mail: info@groen-doen.nu 

 Website: www.groen-doen.nu 


