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Terugblik
In 2014 heeft De Groene Vinger prachtige
stappen kunnen zetten. Wij zijn geholpen
door vrijwilligers, de gemeente, betrokken
omwonenden en bedrijven die ons initiatief
een warm hart toedragen. Zo is de wijktuin deels - ingericht met diverse groentebedden.
Bloembedden zijn ingezaaid en omheiningen
en hekken geplaatst.
De wijktuin heeft ook de voedselbank voorzien van groente en fruit als “extraatje” voor
haar cliënten. In het najaar heeft een groep
scholieren honderden bollen geplant, zodat
wij een kleurrijk voorjaar tegemoet zullen
gaan. Kortom, wij kijken terug op een succesvol jaar.

Zaterdag 21 maart:
NL Doet!
Zin om ons te helpen wilgenhagen te
maken? Aardappels te poten? Te
zaaien? Of om zwerfafval van de
Groene Vinger te verwijderen?
Wij doen mee met NL Doet! Meld je
aan als vrijwilliger op zaterdag 21
maart 2015 via onze w ebsite of
via de website van NLDoet!,
www.nldoet.nl. We beginnen om
10.00 uur en verwachten dat om
12.30 uur de klus geklaard is! Neem
wel laarzen mee, het kan nat zijn!

Subsidies voor De Groene Vinger
de mogelijkheid de biologische Wijktuin De Alphense
Wetering verder in te richten
en te ontwikkelen.

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van Stichting De
Groene Vinger.
Voor meer informatie
verwijzen wij graag naar
onze website:
www.groenalphen.com
Wilt u meer informatie,
stuurt u ons dan een
email:
info@groenalphen.com

In 2014 hebben wij diverse
instantie benaderd met een
verzoek om subsidie. Op de
valreep van 2014 heeft Stichting De Groene Vinger subsidies toegekend gekregen van
het Oranjefonds en Fundatie
van Santheuvel Sobbe. Begin
2015 is ook een subsidie ontvangen van Rabobank Rijnstreek Fonds. Deze geweldige
opstekers geven de stichting

Het Oranjefonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis
en contacten. Afgelopen jaar
besteedde het € 28,7 miljoen
aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar
of vinden zij een nieuwe
plaats in de samenleving. Het
Oranjefonds wordt o.a. gesteund door de Nationale
Postcode Loterij, de Lotto en
door Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima zijn sinds
de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
Rabobank Rijnstreek stort
ieder jaar een deel van haar

winst in het Rabobank Rijnstreek Fonds en ondersteunt
hiermee lokale initiatieven.
Het fonds richt zich op vier
thema’s: duurzame economische versterking van het
Groene Hart, financiële educatie, voedselvraagstukken en
een vitale leefomgeving op het
gebied van wonen, werken en
zorg. Leden van Rabobank
Rijnstreek konden in de
maand december hun stem
uitbrengen op hun favoriete
project.
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Experiment met oogstaandelen
Als experiment introduceren
wij in 2015 oogstaandelen.
Met een oogstaandeel koopt
een deelnemer van te voren
een deel van de opbrengst van
de wijktuin. Wekelijks kan een
deelnemer zelf een hoeveelheid groente en fruit oogsten.
Tijdens het oogsten krijgt
men uitleg en ondersteuning.
Door zelf te oogsten krijgt

men niet alleen super verse
groente, het is ook nog een
leuke activiteit, en zeker leerzaam voor kinderen. Net als
bij echt beleggen bieden resultaten uit het verleden geen
garantie voor de toekomst. De
opbrengsten van de wijktuin
kunnen mee of tegen vallen,
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Aanmelden voor oogstaandelen gaat binnenkort van start
via de website. Daar zal ook
een overzicht worden gepubliceerd welke groenten en fruit
er te oogsten zijn.
De financiële opbrengsten
van de oogstaandelen worden
gebruikt voor de exploitatie
van de wijktuin.

Bezoek de wijktuin
Zoals wij in onze vorige
nieuwsbrieven hebben gemeld, is de wijktuin open voor
belangstellenden en vrijwilligers. Onze projectmanager

Helco Mulder is frequent te
vinden op het terrein. Hij leidt
u graag rond en vertelt u meer
over wat er momenteel op het
land staat of welke oogst verwacht wordt.

Wilt u meer weten wat we
doen, of wilt u komen kijken
of een handje helpen, meldt
u gerust bij Helco.

Opening tuin
De officiële opening van wijktuin De Alphense Wetering
staat gepland op donderdag
18 juni 2015. Deze dag zullen
wij iedereen die interesse heeft
graag ontvangen op de tuin.
Ook vertellen wij u dan graag

meer over onze toekomst
plannen voor De Groene
Vinger.
De dag zal een feestelijke tintje krijgen omdat waarschijnlijk
in de vroege avond de tuin

officieel zal worden geopend
door een of meerdere wethouders. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Voorjaar: tulpenpracht
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur heeft ons 3 kratten vol tulpen-, sieruien en druifhyacintjes
geschonken. Op 15 oktober 2014 heeft groep 8 van OBS De
Windroos deze bollen geplant in de wijktuin.
Die dag bezochten de leerlingen de wijktuin. Na een korte uitleg
over het verbouwen van groente en fruit konden de leerlingen
proeven aan de diverse planten. Zo bleek een mosterdplantje
venijnig scherp te smaken! Daarna werden de handen uit de
mouwen gestoken om alle bollen te planten in de perken.
Wilt u onze nieuwsbrieven
digitaal ontvangen? Meldt u
dan aan via onze website:
www.groenalphen.com/
contact.
Wij zenden u dan onze
nieuwsbrief via e-mail!

