
Wekelijks
zelf verse
groente
oogsten!

Dat kan bijTuinderij de Ark op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal.

Doe mee en meld je aan als oogstdeelnemer. Dan geniet je het hele seizoen

van biologisch-dynamische groenten, met aandacht en zorg geteeld.

Tuinderij de Ark is een

zelf stoogsttuin en zorgtuinderij.
Samen met vrijwitligers en onder
leiding van professionele tuinders
worden hier diverse groenten
geteeld. Elke oogstdeelnemer krijgt
daar een deel van.
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Als oogstdeelnemer kun je van
mei tot november wekelijks 4 à 5

gïoenten komen oogsten. Daarvoor
betaal je een vast bedrag per jaar.

Daarnaast beslis je mee over de

koers van de tuin, zoals de te

verbouwen groenten, en kun je

meedoen aan activiteiten.
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Tuinderij de Ark is de eerste activiteit
van het herontwikkelingsproject
'Dennenheuvei, landgoed met een

missie'.

Kom gerust eens langs om een kijkje
te nemenl
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Een oogstaandeei kost 225 euro peï
jaar. Dat betaal je aan het begin van
het seizoen. Daarvoor kun je 25 tot
30 weken komen oogsten. Wit je wet

meedoen, maar is de prijs een hob-
bel? Neem dan contact met ons op.
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Landgoed Dennenheuvel
Dennenweg 2

2061HX Bloemendaal

www.tuinderij deark. nl
www.f acebook. com/tuinderij deark
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Tuinderij de Ark wordt geleid door
proÍessionele tuinders. Ook bieden
we dagbesteding aan mensen
met een verstandelijke beperking.
Maar wij kunnen het werk niet
alleen aan.

Daarom zijn we hard op zoek naar

vrijwilligers die op één of twee vaste

dagen per week hun handen uit
de mouwen willen steken. Je hoeft
geen gïoene vingers te hebben,

maar wel afhniteit met de tuinderij
en de mensen die er werken.

Lijkt dat je wat? Stuur dan een mail
met je naam en teleÍoonnummeï
naar inÍo@tuinderijdeark.nl. Alvast

bedankt voor je hulp!
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Meld je dan aan voor de infoavond
aan het begin van het seizoen.

Stuur daarvoor een mail naar

info@tuinderijdeark.nl.. Via dat

adres kun je je ook aanmelden als

oogrstdeelnemeï. Vermeld in je mail
je naam, adres en telefoonnummer.


