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Rond tien uur in de morgen betreed ik het Celeritas terrein. Het grote terrein 
rond de korfbalvelden ligt er altijd verzorgd bij. Wanneer je naar de 
petanquebanen loopt, lijkt de begroeiing  vanzelfsprekend. Je bereidt je voor
op het karakter van het gekozen veld en je medespelers. De verzorging van 
wat groeit en bloeit ligt op de schouders van de ‘Groenploeg’. 
Het is vandaag koud, heel ander weer dan vorige week, het leek even zomer,
maar de regenbui van vannacht maakte er een eind aan.
Gelukkig is het droog.  Het houdt de mannen, ja, de
‘Groenploeg’ kent uitsluitend mannen, niet tegen. Iedere
woensdag is men om negen uur aanwezig. Men begint

met een bakkie koffie en de werkzaamheden worden besproken. Vandaag is het
onkruid aan de beurt. Dat is eigenlijk de allergrootste zorg. Het mooie weer en
de regenbui maken dat alles de grond is uitgeschoten. Er is ook veel snoeiwerk
en Herman is druk bezig de struiken en bomen in goede proporties te brengen.
Hij sleept de takken naar een grote hoop aan het einde van het laantje. Jacques,

Huub en Ed schrapen rigoureus het groene mos tussen
de tegels vandaan.  Er worden geen vreemde stoffen of
enge onkruidverwijderaars gebruikt, maar door even
met een schrapertje langs de randen van de tegels te
gaan wordt alles weer netjes. Een intensieve en
tijdrovende manier, maar wat deze week niet
klaarkomt is volgende week aan de beurt. Henk
bestuurt een schoffel en ieder plukje groen op de
tweeëndertig banen zijn voor hem. Zo kunnen we
steeds alleen maar de kiezels de schuld geven van

een minder goede worp. Rob verwijdert met een grote schop de
overtollige grond dat vanuit het groen over de tegelpaden is gekomen. 
“Je houd geen pad meer over als je dat niet bijhoudt,” vindt hij.
Om half elf is er koffie. Gezellig zitten we rond de tafel. René van het
onderhoud is er ook bij gekomen. Een pak koek wordt aangesproken
en o, wat eet dat lekker weg. Het buitenwerk geeft hongerige magen.
De ‘Groenploeg’ bestaat uit enthousiaste mensen. Het hele jaar, met
uitzondering van december en januari, kun je hen tuinierend vinden.
Iedereen die ook mee wil helpen is welkom. Zodra de koffie op is
gaat men weer aan de slag.
Het lijkt hen ook leuk wanneer vrouwen komen om mee te werken.

Zij hebben een andere kijk op de
begroeiing. Tuinieren is  een kwestie
van lekker bezig zijn. Het is steeds
verrassend hoe zon en regen de tuin
ontwikkeld. Vogels kom je er ook
tegen, voornamelijk die je overal ziet, maar ook de specht en de 
staartmees zijn gespot. 
Een overtollige struik of boom van de leden is heel erg welkom. 
Deze geeft dan de nodige variatie in de tuin. Met een trots gevoel 
voor deze actieve groep verlaat ik de tuin. Voortaan wandel ik op 
een andere manier naar de banen en denk met veel waardering een
de ‘Groenploeg’.

Getekend: Marian Langereis 
  


