
 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2020 

Korte terugblik op de afgelopen drie maanden 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer het nodige gebeurt op Voedselpark Slochteren.  

• We hebben nu een prachtige zit/opbergbank in onze keet staan. Werkpro heeft het 

voor ons gemaakt, we kunnen er heel veel tuingereedschap in opbergen. Op de foto 

wordt het bankje door medewerkers van Werkpro gebracht. 

 

 
 

• In januari hebben we ‘gestreden’ voor de provinciale Kern met Pit trofee en 

gewonnen!  

Dat leverde een enorme 
aandacht van de media op. Zowel 
het Dagblad van het Noorden 
(https://www.dvhn.nl/groningen/mi
dden-groningen/Voedselpark-
Slochteren-wint-de-Kern-met-Pit-
trofee-in-Groningen-25250911.html) 
als de regionale kranten hebben 
artikelen geplaatst.   

Voor de landelijke Kern met Pit ronde hebben we een kort filmpje van 1,5 minuut  

moeten maken, waarin we laten zien wat Voedselpark Slochteren is 

(https://www.youtube.com/watch?v=XmYKH8ZvtYU&feature=youtu.be). Voor diegenen die 

een wat langere versie wil zien: https://www.youtube.com/watch?v=ONhU4_GCLKg , Het 

was ontzettend leuk om te doen!  

Tot 25 maart kan er op ons gestemd worden voor de landelijke finale waar één 

provinciaal project de Gouden Pit kan winnen. Mocht je nog niet gestemd hebben, 

maar draag je ons initiatief een warm hart toe, ga dan snel naar 

www.kernmetpit.nl. Als je op de roze ‘knop’ met de tekst ‘Stem hier op de winnaar 

van de Gouden Pit’ drukt, dan krijg je het stemformulier. Je hebt nog maar een paar 

dagen de tijd.  

• Ook de eerste bomen zijn geplant. Ongeveer 40 scholieren hadden zich aangemeld 

om op de nationale boomplantdag te komen helpende . Helaas hebben zij niet 

kunnen helpen, aangezien de scholen gesloten waren wegens het Corona virus. De 
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bomen moesten wel de grond in, dus we hebben op 18 maart met een kleinere groep 

vrijwilligers er een gezellige dag van gemaakt en hard gewerkt.   

 
Voorbereiding voor de 
boomplantdag: Compost 
levering 

 
Klaar! Alle compost ligt op het terrein! 

 
De plantgaten zijn al eerder gegraven. 

  
 


