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NIEUWSBRIEF 

Opening Stichting groen-doen! 
Hallo allemaal,  

Hier is hij weer, de nieuwsbrief. Alweer de 3e editie.  

Op vrijdagmiddag 11 april hebben wij de opening en officiële start gevierd van de stichting 

Groen-doen. Op de allereerste plaats willen wij jullie hartelijk danken voor de grote opkomst! 

Het was mede dankzij jullie een hele geslaagde dag. De onthulling van het logo, het bordje 

en de uitreiking van de shirtjes door de burgemeester is door de cliënten heel goed 

ontvangen. Ook hebben we een heel leuk stuk gekregen in de krant. De Zundertse Bode. Met 

foto en een leuk verhaal.  

 

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief: 

 Succesvolle opening. 

 Paasuitje naar de Walnoothoeve. 

 Website. 

 Praktische zaken. 
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         Website 

Zoals al in de eerdere nieuwsbrief stond vermeld. 

Hebben we hard gewerkt aan de website. Jolanda 

Dictus(secretaris van de stichting) en creatieve Rob van 

Uden hebben met het reclame bureau een hele goede 

site in elkaar gezet. Bedankt Rob en Jolanda!  

Jullie kunnen allemaal kijken op: 

http://www.groen-doen.nu/ 

Hier volgen nog meer foto’s en regelmatig zullen we 

deze ook veranderen. Alvast veel kijk en lees plezier.  

 

Praktische zaken: 

Groen Doen:  is  de komende 2 maanden enkele dagen 

gesloten: 

5 mei: Bevrijdingsdag (officiële feestdag in de zorg). 

29 mei: Hemelvaartsdag(officiële feestdag in de zorg). 

30 mei: collectieve vrije dag (hier volgen we Amarant 

waar ook alle dagbestedingen dicht zijn op deze dag). 

 

Volgende keer gaan we door met het voorstellen van het 

bestuur.  

 

Groen Doen          

Egeldonkstraat 4  

4881 EH Zundert 

tel: 

 

Uitje Walnoothoeve  

Excursie De Walnoothoeve: 
 
Zoals jullie misscien al hebben gehoord zijn 
we op Vrijdag 18 april zijn we met de Groen 
Doeners bij de Walnoothoeve in Hoeven op 
excursie  geweest in het kader van Pasen.  
Op de Walnoothoeve kweekt en mest men 
o.a  het Chaams hoen, Er is een bijenfarm 
en een (klein fruit) pluk tuin.  De 
belangrijkste activiteiten van de 
Walnoothoeve beperken zich in eerste 
instantie tot het broeden, fokken en slachten 
van het pluimvee. Daarnaast is er ook een 
winkel waar men de producten verkoopt, 
samen met andere streekproducten. Het 
fokken van de kippen gaat op traditionele 
wijze in het kader van slow food. Het is de 
moeite waard eens te Googelen op : de 
Walnoothoeve. Je kan er ook online 
producten bestellen. 
We hebben er een rondleiding gekregen op 
de hoeve, en alles eens goed bekeken. De 
Kippenhokken en weides, kalkoenen, bijen 
en de pluk tuin. Ook mochten we de hele 
kleine kuikentjes oppakken en aaien.  Bij de 
koffie kregen we lekkernijen die van de 
streekwinkel en de hoeve zelf afkomstig zijn.  
 
Een geslaagde middag! Waar we met veel 
plezier op terugkijken. 

 


