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Hallo allemaal, 
 

De nieuwe nieuwsbrief van Groen 

Doen is weer klaar met nieuws 

over wat er zoal gebeurt binnen 

onze stichting. 

 

Een warme periode waar toch 

veel gebeurt! 

 

Team Groen Doen 

 
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

 

Stichting GoenDoen 

werkt! 
 

 

  

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief: 

 Verkoeling 

 BBQ 

 Bloemetjes prik 

 Groentechniek Galder 

 Alphons vertelt 

 Pannenhoef 

  Samen de warme zomer door 

De zomer was nogal wisselvallig, 

maar gelukkig heeft de zon zich 

toch regelmatig laten zien. In juli en 

augustus hebben we een paar keer 

erg warme dagen gehad. Omdat we 

niet altijd naar de Pannenhoef 

kunnen voor verkoeling, zochten 

we de verkoeling soms ook gewoon 

op de kwekerij op. In de ochtend 

werken en dan in de middag rustig 

aan doen; samen gezellig naar de 

Tour de France kijken of een 

voetenbadje nemen om de warme 

uren door te komen. 
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Chauffeur 

gevraagd 

Op dit moment hebben we één 

vrijwillige chauffeur. We zijn heel blij 

met zijn inzet, maar hopen dat er 

nog meer mensen zijn die ons op 

vrijwillige basis als chauffeur kunnen 

helpen, zodat het team meer tijd 

overhoudt voor de cliënten. Kun jij 

ons helpen, of ken je iemand, neem 

dan contact op met GroenDoen!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met z'n allen aan de BBQ 

Een BBQ is altijd lekker en vooral heel gezellig. En dus organiseerden 

we op 7 juli een barbeque voor alle cliënten en medewerkers. 

Natuurlijk waren ook de vrijwilligers uitgenodigd en van de partij. 

Om 12:00 uur 's middags dekten we samen de tafel en maakten we 

alles klaar voor het eten; overheerlijke speklapjes, hamburgers en 

kip. Natuurlijk met allerlei lekkere sausjes En ook een gezonde en 

frisse groentesalade mag bij een BBQ niet ontbreken.  Omdat we de 

grote roldeur van de werkplaats open hadden gezet konden we 

zowel binnen als buiten onder de afhang zitten smullen met elkaar! 

Bloemetje prik! 

Ieder jaar weer kijkt iedereen in Zundert en omgeving uit naar 

het beroemde Bloemencorso dat altijd op de eerste zondag van 

september plaatsvindt. En ook dit jaar boden we weer graag 

onze hulp aan bij het prikken van de bloemen voor Buurtschap 

Laarheide. Zij deden dit jaar mee met een mooie wagen met 

een paarse waterbuffalo en eindigden daarmee op de 10e 

plaats. Een hele mooie prestatie waar iedereen die aan de 

wagen mee heeft gewerkt trots op mag zijn! 
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Weetjes 

Wist je dat... Roy de 

pasgeboren poesjes van 

Kennisplants verzorgt. Hij zorgt 

er ook voor dat ze gewend 

raken aan mensen. Dat is wel 

heel handig, met zoveel 

mensen op de kwekerij!  

 

 

Wie in het groen werkt, werkt veel met z'n handen, maar de hulp van technische apparaten kan niet 

ontbreken. In Galder zit de firma Bijl. Dit bedrijf maakt al 15 jaar groenmachines voor zowel particulieren 

als bedrijven. Omdat Bijl al 15 jaar bestaat organiseerden zij op 1 en 2 juli een open dag waar ook 

GroenDoen was uitgenodigd. Vier GroenDoeners hadden hier wel oren naar en zo gingen we op 

vrijdagmiddag naar Galder.  

Eerst zijn we naar de vernieuwde winkel gegaan waar we het neusje van de zalm konden bewonderen; 

kettingzagen, bladblazers, vegen en maaimachines zijn slechts enkele voorbeelden van wat we daar 

zagen. Na lekker te hebben rondgesnuffeld kwamen we achter op het terrein aan. Hier werden allerlei 

demonstraties gegeven met de grotere machines. Maar ook was er een kunstenaar die met een 

kettingzaag fraaie beeldhouwwerken maakte.  

Ook mocht je zelf testen hoe behendig je bent met een kraan. Onze Joost greep die gelegenheid met 

beide handen aan en liet zien dat het zo moeilijk niet is om met een graafkraan te werken. Chapeau voor 

Joost! Roy mocht even wegdromen in de "roadrunner", een machotrekker die meedoet aan allerlei 

trekkertrek wedstrijden in de "special" klasse. 

In de tent die firma Bijl had weggezet stonden lekkere hapjes en versnaperingen. Omdat zo'n leuk en 

leerzaam dagje tussen de groentechniek hongerig maakt hebben we daar dus nog lekker wat gesmuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een middagje groentechniek in Galder 
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Alphons vertelt 

 

Het bedrijf Groen Doen ligt tussen Rijsbergen en Zundert, 15 kilometer van Etten-Leur. Elke dag rijd ik er 

op de fiets naar toe. 

Naar Maria, Jeanne, Adrie en Yvonne, om te werken bij Kennisplants. Van stekken tot planten recht 

zetten, in de tunnel werken, schuur aanvegen. Potten aan de loopband ook. Totaal werken 14 mensen 

met een beperking. Elke morgen van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.45 uur. Dan schoenen 

wisselen en weer naar huis.  

Nu komen er ook leuke dingen in mijn leven. Zoals excursie naar klompenmakerij, kinderboerderij en naar 

de Bosrand. En ook gingen we naar Maria beeldhouwen. Gave les beeldhouwen. Van een stuk steen tot 

een beeldje, met veel vijlen en veel schuren, komt er een mooi beeldje tevoorschijn. Anderen hadden een 

vis of hond of mensenhoofd. Dat is een leuk ding en dat zo uit het hoofd. Dat is Groen Doen ook, met van 

alles wat doen.  

Ook met Kerstmis samenkomst met lekker eten en leuke dingen doen, dat is ook Groen Doen. Woensdag 

een kop soep , diverse smaken, zoals tomaten en kippensoep er is altijd wat te doen bij Groen Doen. Met 

Joost werken ook, samen ook met Mary, is een fijne vent. Die staan ook voor mij klaar. Na jaren hard 

werken, komt er rust in mijn hoofd, door jullie inzet, dank je wel. Nu schijnt elke dag het zonnetje in mijn 

leven.  

Dikke zoen voor Groen Doen, dat is mijn kampioen.  

Alphons Meerding (cliënt). 

 

 

 

 

 

 

 

          (Kunst gemaakt door de cliënten in het Atelier van Maria) 
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Eind augustus hadden we enkele heel warme dagen. Op vrijdag 26 augustus was het zelfs zo warm op de 

kwekerij dat we besloten om wat verkoeling te zoeken. Dat deden we in de lommerrijke Pannenhoef, een 

schitterend natuurgebied in de buurt van Rijsbergen en Zundert.  

De geschiedenis van de Pannenhoef gaat behoorlijk wat 

eeuwen terug. Tot de 14e eeuw bestond het gebied 

voornamelijk uit veen, maar  tussen 1400 en 1750 werd 

het veen weg gegraven en ontstond er een heide met 

vennen en beekjes. Naast de mooie natuur op de 

Pannenhoef vindt je er ook nog allerlei gebouwen uit de 

tijd dat de rijke regentenfamilie Snellen hier woonden. De 

oude boswachterwoningen, een bakhuisje, villa en een 

zwarte schuur zijn nog altijd te bekijken. In de schaduw 

van de bomen op de Pannenhoef konden we welverdiend heerlijk ontspannen en bijkomen van een 

warme week op de kwekerij. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen Doen 

Egeldonkstraat 4 

4881 EH Zundert 

tel: 076- 464 383 49 

E-mail: info@groen-doen.nu 

 Website: www.groen-doen.nu 

Verkoeling in de Pannenhoef 


