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

een groente-abonnement nemen bij Vereniging Groenekratje” 

Groenekratje 

Groentepakket van het Eiland van Dordrecht

Onbespoten groente en aardappelen – betaalbaar voor iedereen

Betaalbaar voor iedereen kan omdat het direct van de boer naar je bord gaat, zonder tussenschakels. 

Groenekratje geeft zowel de boer als de leden van de vereniging een hele goede prijs.

Wat zit er in

Het wekelijks pakket bevat aardappelen en diverse groenten voor gemiddeld vier dagen per week. De 

groenten zijn onbespoten, de aardappelen* zo min mogelijk.  Aardappelsoorten en groenten wisselen mee 

met het seizoen. De boerderij heeft twee tunnelkassen en in de winter wordt in een zeecontainer witlof 

gekweekt. 

Lijkt het je wat? Met een of enkele proefpakketten kun je ervaren hoe het is om met het seizoen mee te 

eten. De moelijkste periode in de productie is april/mei. Dus het is slim om voor die tijd even-niet weken 

te bewaren.

Vier partijen

Vier partijen vormen samen Groenekratje. Zorgboerderij De Zuidpunt verbouwt de producten en stelt de 

pakketten samen. Stichting Groeituinen is het verdeelcentrum. Stichting Drechtstadsboer doet de 

coördinatie. En... zonder leden bestaan we niet.

Aanmelden of een proefpakket bestellen bij Annette de Vlieger, coördinator Groenekratje, tel. 06-

14.220.195 en groenekratje@gmail.com. 

Informatie is ook te vinden op de website van Drechtstadsboer: www.drechtstadsboer.nl/groentepakket

Info Dordts Groentepakket V12 27/9/2018



Praktische informatie en leveringsvoorwaarden

Groenekratje is een vereniging. 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

 gezond eten betaalbaar voor iedereen.

Vooruitbetalen & in termijnen

Je bent lid per verenigingsjaar en in pricipe betalen we vooruit. Zo heeft de Zorgboerderij zekerheid van 

de afzet en kan de boer de nodige investeringen doen, immers de kosten gaan voor de baat. Gespreide 

betaling is ook mogelijk. Het verenigingsjaar loopt van juni tot juni. In die periode van 52 weken neem je 

40 keer een pakket af. Meer kan ook, dan betaal je bij. Neem je er minder af, dan is dat voor eigen 

rekening. Per email geef je even-niet weken door. Instappen kan op ieder moment. Er wordt dan 

verrekend. 

Tassen

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

geleverd in een geïsoleerde tas, die zowel zomers als in de winter bescherming biedt. Elk lid koopt, tegen 

een borgsom, twee eigen dozen met statiegeld. Stop 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
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