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voor alle groenteabonnees 
 

Ooievaars (biodiversiteit) 

Eindelijk na vele jaren steeds alleen een mannetje op de 

paal nu ook een vrouwtje. De paal staat aan de rand van 

ons land. Het vrouwtje ligt al op het nest, dus het ziet er 

naar uit dat we jongen gaan krijgen. Er waren in 2020 

maar 1300 broedparen. Meino en David zien ze 

regelmatig over het land heen wandelen en ze vissen in 

de vijver van het naastgelegen landgoed De Koperhoeve.  

Ook de sperwer en de torenvalk zijn weer terug. De 

torenvalk in een opgehangen kast en de sperwer heeft 

een nest in ons bos.  In Nederland zin er 2500 broedparen 

van de sperwer en 6000 van de torenvalk. 

Ook zijn er weer braakballen gevonden van een kerkuil. 

 

 

 

  

 

Rondje bedrijf   

In de vorige nieuwsbrief stond dat we de kas al vol hadden 

geplant en gezaaid en ondanks het redelijke sombere weer 

hebben we alweer de 1e oogsten uit de kas gehaald, onder 

andere de raapsteel, sla en bosui. Paksoi, Chinese kool, 

andijvie en nog vele andere groentes komen er weer aan. 

Voor buiten hebben we gelukkig net op tijd kunnen mesten 

en ploegen tussen de regenbuien door.  

Half maart hebben we buiten de eerste groentes geplant 

(kolen, bladgewassen), gezaaid (radijs, raapsteel) en gepoot 

(aardappel , bosui). We hebben dezelfde dag alles afgedekt 

met een doek tegen kou. Het is redelijk aan het groeien. De 

aardappels staan al boven. En zoals het er nu naar uitziet 

met deze mooie komende dagen en voldoende vocht in de 

grond gaat het knallen! 

We verwachten over een paar weken alweer de eerste 

groentes van de volle grond te oogsten. Dat zal raapsteel,  

spinazie, radijs en sla zijn. Dat zijn de snelle groeiers. Wat 

later komen onder andere andijvie, koolrabi, spitskool, 

bloemkool .  

Het drukke seizoen komt er weer aan we hebben er zin in! 
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NIEUWE BETALINGSPERIODE 
 

We zijn alweer bijna aan het eind van de huidige 

periode. De nieuwe betaalperiode begint maandag 24 

april t/m 18 juni 2023 (week 17  t/m 24 2023). 

 

LET OP: zaterdag 22 april worden de betalingen 

aangemaakt en de mail verstuurd.  

Wil je nog iets wijzigen of vakantie doorgeven, dan kan 

dit uiterlijk tot vrijdag 21 april per e-mail. Dan kan het 

nog verwerkt worden met de betaling en 1e week 

levering en daarna wordt het pas in de volgende 

periode verrekend. 

 

Als je via internetbankieren overmaakt, krijg je de 

factuur per e-mail. Deze graag binnen 2 weken 

betalen, met vermelding van het betalingskenmerk 

(cijfer/nummer roodgekleurd in de mail). Anders is 

het heel lastig te achterhalen van wie de betaling is. 

 

Mensen met automatische incasso krijgen ook een 

e-mail met betalingsgegevens. Het bedrag wordt rond 

dinsdag 25 april  van de betaalrekening afgeschreven.  

Zorg aub voor voldoende saldo! 

 

Eventuele opzeggingen graag ook voor zaterdag  

22 april. Anders moeten we helaas kosten in rekening 

brengen.  

 

Team de Twee Linden, 

Meino, David, Antoinette en Jeroen 

Jammer genoeg zit hij nog niet in de kerkuilenkast die er 

hangt. 

Wervelwind 

Op een windstille paasdag kregen we een telefoontje van de 

buren en een foto. Een wervelwindje was over ons land 

gegaan en had 1 doek meegenomen, de rijksweg over, bomen 

over en 1,5 km verderop in lag hij in een weiland. De andere 

doeken lagen nog perfect. Bizar! (zie foto met groene cirkel) 

Stagiaire 

Afgekopen 2 weken hebben we van het Hooghuis Heesch 

(VMBO -GT opleiding) Geert als stagiaire gehad. Hij heeft 

onder andere de fruittassen gemaakt. En verder  mee-

gelopen/geholpen met alle voorkomende werkzaamheden, 

zoals planten. Op de foto met de frees en bus staat zijn fiets.  

Wij zijn erkend leerbedrijf voor VMBO, MBO en HBO. 

Nieuwe hulp  

Rianne is ons vanaf begin april gaan helepn met de 

vakantiemeldingen en gaat langzaam meer doen. BIj de mail 

zal er dus vaak een andere naam staan       Om het zo 

makkelijk mogelijk te maken alleen de afhaaldata doorgeven 

en geen weeknummers! Alsvast bedankt.  
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