
Zorgboerderij Zuidpunt 
Polder Oudendijk 2-A
3329 LL Dordrecht 

Afhaalpunt: Groeituinen 
Patersweg 53 (ex-praktijkschool)
3314 HT Dordrecht 

Aanmeldingen & Administratie
Annette de Vlieger  06-14.220.195
groenekratje@gmail.com

Vereniging Groenekratje is gestart per 1 juni 2016. 

Zorgboerderij De Zuidpunt (bioboer) & Stichting Groeituinen (distributie). 

Een initiatief van Drechtstadsboer (coördinatie). Natuurlijk onbespoten. 

Zorgboerderij de Zuidpunt, Stichting Groeituinen en Drechtstadsboer 

hebben de handen ineen geslagen om Dordrecht te voorzien van verse 

groenten. Lokaal geteeld en betaalbaar voor iedereen. 

“Als je wilt weten waar je eten vandaan komt, moet je het zelf telen of 

een groente-abonnement nemen bij Vereniging Groenekratje” 

Zorgboerderij De Zuidpunt, Groeituinen en Drechtstadsboer bieden vanaf juni 2016 

gezamenlijk lokale groentepakketten aan. Het wekelijks pakket bevat aardappelen en 

diverse groenten voor gemiddeld vier dagen per week. De groenten zijn natuurlijk 

onbespoten, de aardappelen zo min mogelijk. *Voorwaarden zie pagina 2.

Samen met zijn deelnemers verbouwt Corstiaan den Boer bijna alle producten op 

Zorgboerderij De Zuidpunt. Een enkele groente komt, zoals wortelen vanwege de 

kleigrond, van Zorgboerderij Mookhoek in De Hoekse Waard. 

Bij de start van het verenigingsjaar in juni is het  assortiment tuinbonen, sla, andijvie, 

spitkool, koolrabi, krootjes en wat nog meer, de leden mogen suggesties doen aan de 

boer. Aanmelden of een proefpakket bestellen bij Annette de Vlieger, coördinator 

Groenekratje, tel. 06-14.220.195  en groenekratje@gmail.com.
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Praktische informatie en leveringsvoorwaarden

Zorgboerderij de Zuidpunt, Stichting Groeituinen Drechtstadsboer en de leden vormen 

samen Vereniging Groenekratje. De vereniging heeft naast lokale groentepakketten voor 

de consument in Dordrecht nog twee maatschappelijke doelstellingen: 

 meer beschutte werkplekken voor de deelnemers op  zorgboerderij De Zuidpunt

 vrijwillige werkgelegenheid en participatie op de afhaalpunten in de stad

 een eerlijk inkomen voor de boer door het elimineren van tussenschakels

Je bent lid per verenigingsjaar en betaalt vooruit. Zo heeft de Zorgboerderij zekerheid 

van de afzet en kan de boer de nodige investeringen doen, immers de kosten gaan voor 

de baat. In overleg is gespreide betaling mogelijk. Het verenigingsjaar loopt van juni tot 

juni. Instappen kan op ieder moment. In die periode van 52 weken neem je 40 keer een 

pakket af. Per email geef je aan welke weken je geen pakket wilt ontvangen. 

Na het oogsten gaan de producten direct in de koeling voor langere houdbaarheid. De 

pakketten worden geleverd in een geïsoleerde doos, die zowel zomers als in de winter 

bescherming biedt. Elk lid koopt, tegen een borgsom, twee eigen dozen met statiegeld. 

Stopt je na het eerste abonnementsjaar dan worden de dozen ingeleverd tegen 

restitutie van de borg. Per jaar mag je het afhalen/bezorgen van het pakket drie maal 

aanpassen. Opzeggen gedurende het abonnementsjaar kan slechts bij goede redenen als 

verhuizing uit Dordrecht of langdurig ziekbed. 

* Boeren zijn wettelijk verplicht de weerbarstige schimmelachtige phytophthora in de aardappelen te 

bestrijden, chemisch danwel biologisch met kopersulfaat. Onze boer kiest voor chemisch en doet dit zo

min mogelijk.
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1 persoon 2 personen 4 personen 6 personen

Zorgboerderij Zuidpunt Jaarabonnement 220,00 250,00 300,00 400,00
ma en do van 15.00 – 18.00 is per pakket 5,50 6,25 7,50 10,00

Afhaalpunt in de stad Jaarabonnement 270,00 300,00 350,00 450,00
wo 15.00 – 18.00 of vr van 16.00 – 19.00 is per pakket 6,75 7,50 8,75 11,25

Thuisbezorgd Jaarabonnement 320,00 350,00 400,00 500,00
wo van 16.00 – 19.00 is per pakket 8,00 8,75 10,00 12,50

V06 05/17  wijzigingen voorbehouden


