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Korte terugblik op het afgelopen jaar 

Voedselpark Slochteren heeft een heel productief jaar achter de rug (https://youtu.be/TZGp-

-2-lVM). We hebben erg veel bereikt dankzij de grote inzet van de vrijwilligers en leerlingen 

van basisschool De Wegwijzer. Veel van onze doelstelling die we in 2019 hoopten waar te 

maken zijn bereikt. Enkele hoogtepunten: 

• Sinds 30 januari is de Stichting Voedselpark Slochteren een feit. 

• Op 10 april hebben we mogen deelnemen aan de ERL pitchronde van de Provincie 

Groningen. Deze hebben we gewonnen, wat ons een bedrag van €25.000,- heeft 

opgeleverd. 

 

 
 

• Op 29 juni zijn we met de geïnteresseerde vrijwilligers bij Voedselbos Glimmen gaan 
kijken. We hebben daar een uitleg over hun ontwerp gehad, een uitgebreide 
rondleiding en daarna nog heerlijke hapjes en drankjes gemaakt van hun oogst. Deze 
dag heeft ook voor inspiratie gezorgd voor ons eigen ontwerp.  

• Begin dit jaar hebben we samen met de scholieren een aantal tijdelijke 
moestuinbedden aangelegd. Het moestuinieren doen we volgens de schijnbare chaos 
methode van Frank Anrijs. Dit heeft goede resultaten opgeleverd, ondanks de droogte, 
is er flink geoogst.

https://youtu.be/TZGp--2-lVM
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• Vrijwilligers met kennis van voedselbossen hebben hard gewerkt aan het ontwerp. 

Hierbij zijn wel officiële deskundigen geraadpleegd, zij hebben het ontwerp getoetst 

op haalbaarheid en aandachtspunten gegeven. 

• Vrijwilligers en leerlingen hebben samen de paden, de ontmoetingsplek, de poel, de 

levende hut en enkele toekomstige moestuinbedden zichtbaar gemaakt op het 

Voedselparkterrein. 
• Op 16 november hebben we een aanplantdag georganiseerd. Op deze dag hebben 

we het ontwerp gepresenteerd (https://youtu.be/tmg6lVcL5EI). Bezoekers hebben 

suggesties gegeven, die zullen we  zoveel mogelijk verwerken. Na de presentatie 

hebben bezoekers het terrein bezocht en een goede indruk gekregen hoe het 

ontwerp er in de praktijk komt uit te zien. Ook hebben ze bessenstruiken langs de 

rand van het terrein geplant. De eerste bessenstruik is geplant door wethouder Peter 

Verschuren. Ook hebben de aanwezigen genoten van een heerlijk warme soep, 

gemaakt van courgettes en kruiden uit de moestuin in het Voedselpark. De soep is 

warm gehouden in een ketel hangend boven een houtvuur, waar de mensen gezellig 

omheen hebben gestaan om hun handen te warmen. Het was een zeer geslaagde 

dag. RTV Noord is ook langs geweest (link naar de uitzending vanaf 18 minuten: 
https://www.rtvnoord.nl/tv/programma/10250/Expeditie-Grunnen/aflevering/28132). 
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Kern met Pit 

Voedselpark Slochteren heeft dit jaar meegedaan aan Kern met Pit. We zijn begin van dit 
jaar gestart en hebben toen onze doelstellingen voor dit jaar moeten aangeven. Als we de 
doelstellingen voldoende hebben bereikt, dan krijgen we €1000,-. Dit bedrag hebben we 
binnen, we mogen namelijk door naar de Kern met Pit dag op zaterdag 18 januari 2020.  Per 
provincie zal er ook een trofeewinnaar bekend worden gemaakt. Deze krijgt €1500 en gaat 
door naar de landelijke finale op 28 maart waar die kans maakt op de Gouden Pit ter waarde 
van €3.000! 
Vanaf 8 december tot 8 januari kan er gestemd worden op de kern met pit projecten.  
Het zou geweldig zijn als we veel stemmen krijgen en dus kans maken op de €1500 extra. 
Daar kunnen we weer veel mooie dingen mee doen. 
Draag je Voedselpark Slochteren een warm hart toe, stem dan op ons. 
Op www.kernmetpit.nl vind je vanaf 8 december de link naar het online stemformulier. 
Deel deze link eventueel ook met je vrienden, familie, buren en kennissen en op social 
media.  

 

1e Zaterdag van de maand 

Op zaterdag 4 januari is het weer de eerste zaterdag van de maand. Zoals elke 1e zaterdag 
van de maand zullen we van 11.00 tot 13.00 uur op het Voedselpark aanwezig zijn. Kom je 
ook op onze Nieuwjaars koffie/thee ontmoeting? Kinderen zijn ook welkom.  
Kun je uiterlijk 2 januari laten weten of je komt en of je kinderen meekomen, zodat we 
weten met hoeveel personen we rekening kunnen houden. 

 

Alvast fijne feestdagen! 

 

http://www.kernmetpit.nl/

