U ontvangt deze allereerste nieuwsbrief omdat we u
kennen via één (of misschien wel meerdere) tuinen van
Stichting GroenGoed. Als u toch geen prijs stelt op het
ontvangen van de nieuwsbrieven kunt u zich onder aan
de pagina gemakkelijk weer uitschrijven.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 1

De eerste nieuwsbrief
Leuk dat je deze eerste editie van onze nieuwsbrief leest! Er zijn op dit moment zoveel plannen,
ontwikkelingen en leuke nieuwtjes die we erg graag met iedereen willen delen.

Een logo
Zoals jullie misschien al wel is opgevallen, heeft GroenGoed sinds kort een
logo en visite kaartjes. Erg handig omdat we stiekem best vaak aan het
netwerken zijn. We willen natuurlijk dat we onthouden worden.. wie weet
wat er uit een ontmoeting voort komt.
Bedankt Nynke Tiekstra van Coltsfootmedia voor het ontwerp
(Deelnemer van het Wilgenplantsoen)

Tuin op Hofbogen
Tijdens de vergadering van Gebiedscommissie Noord
afgelopen december is besloten dat de financiering voor 2018
is toegekend. Dat betekent dat we elke dinsdag (11.00-14.00)
kunnen blijven tuinieren en ook dat er weer een boel nieuwe
klussen te doen zijn. Zo zijn we afgelopen weken doorgegaan
met het graven van moestuinbedden tussen de boomspiegels,
en deze kunnen binnen binnenkort volgezet worden met
allerlei kruiden en eenjarige planten. Ook komen er bordjes bij
de planten zodat bezoekers ook een goed beeld krijgen van
wat er allemaal groeit. Verder gaan we een drie-delige
composthoop bouwen, welke als pompoenbed gebruikt kan
worden en komen er nog een hoop frambozen struiken bij. Dat
wordt smikkelen!

Eetbaar Park Pompenburg
Yes, de papieren zijn (echt!!) bijna rond! Daarom zijn we druk bezig met het ontwerp en de
plantkeuze voor het stuk gras tussen de twee delen van de Vredestuin in. Wat een leuke klus!
Het wordt eetbaar, er komen veel bloemen en het wordt aantrekkelijk voor voor mens en dier
uh.. insect!
Ook hier zal een groep wekelijks op donderdag middag aan het werk gaan. De werkzaamheden
zullen iets verschillen dan die in de andere tuinen. Dit komt omdat in Park Pompenburg vooral
gewerkt zal worden met vaste planten, struiken en bomen. Wij zijn nog opzoek naar
deelnemers! Lijkt het je leuk om mee te doen? Neem gerust contact met ons op.

Vredestuin Noord
De (voormalige) Gandhituin krijgt een reorganisatie. Als één van de eerste zelfbeheerstadslandbouwprojecten in Rotterdam is de deze tuin een zeer leerzaam sociaal experiment
gebleken. Ook bij het jongere zusje, de Vredestuin, heeft de praktijk van het gezamenlijk
tuinieren de afgelopen jaren veel mooie en belangrijke inzichten opgeleverd. De successen van
de Vredestuin willen we ook bij de Gandhituin toepassen met een nieuwe start: een nieuwe
manier van (zelf-)organisatie, een nieuwe tuininrichting, het aanboren van nieuwe netwerken.
De tuin gaat een meer innige samenwerking aan met de Vredestuin. Om deze reorganisatie en
samenwerking kracht bij te zetten wordt de Gandhituin omgedoopt tot Vredestuin Noord.
We zijn volgens plan hard bezig met het organiseren van alles wat nodig is om fris te starten!
Daar hoort bij dat alles wat zich op de tuin verzameld heeft in de loop van de jaren, in het
keukentje, op zolder, het gereedschapshok, de tuin zelf, de bosrand en de kas, goed uitgezocht
wordt en overbodig spul de deur uit gaat, op zoek naar een nieuwe bestemming. Ook gaan we
het keukentje en het gereedschapshok schilderen en voorzien van een nieuwe
opbergkasten.Verder hebben we een nieuw en praktisch ontwerp voor de tuin gemaakt,
waarvan de allereerste contouren al gegraven zijn!
We zijn mensen en netwerken in de omgeving aan het benaderen om zo een nieuwe kerngroep
van betrokken deelnemers te creëren van voldoende omvang en stabiliteit en daarnaast werken
we achter de schermen aan een samenwerkhandleiding, waarin de uitgangspunten van de tuin
duidelijk terug te vinden zijn. Ook hebben we met onze eigen roosters geschoven dat het
mogelijk is om wekelijks vanaf het eerste werkmoment aanwezig te zijn voor coördinatie en
begeleiding. Vanaf wanneer de wekelijkse werkmomenten precies gaan starten, zal snel
duidelijk zijn!

Kinderparadijs Meidoorn
We gaan aan de slag met het 'bamboe'project. Elke maand is er
een andere club kinderen aan de beurt om een deel van het
project uit te voeren.
Er wordt begonnen met het oogsten van bamboe om hier
bonenrekken van te maken. Daarna worden verschillende soorten
bonen en zonnebloemen voorgezaaid, waarna deze in de volle
grond uitgepland worden. In de loop van het jaar kan er worden
geoogst. Een deel van de oogst wordt verpakt en uitgedeeld in de
wijk en een ander deel van de oogst wordt gebruikt door de
kookclub, om hier een lekker maal van te maken.

Een nieuwe kas op de Vredestuin
De werkmomenten afgelopen maanden stonden voor een deel
in het teken van de bouw van de nieuwe kas.
Hert frame is tijdens de storm prachtig blijven staan en heeft
daarmee bewezen dat ie ijzersterk is. Afgelopen vrijdag zijn de
laatste panelen voorzien van folie. Dat betekent dat DE KAS
KLAAR IS!!!
We gaan we kas meteen in gebruik nemen, want het is alweer
tijd om andijvie, raapstelen, erwten, peultjes, kapucijners (en
veel meer) voor te zaaien!
Bedankt Stichting Volkskracht voor jullie bijdrage!

Tuinieren vanuit een rolstoel
De kas op de Vredestuin is nog maar nét af, of onze
timmerman (a.k.a Daniël) is alweer een ontwerp aan het maken voor houten plantbakken waar
vanuit een rolstol getuinierd kan worden. De plantbakken komen in het Bergwegplantsoen te
staan. De tuin grenst aan het Humanitas gebouw en er wordt nauw samengewerkt wanneer het
gaat om praktische details van de plantbakken, deelnemersgroepen en leuke activiteiten!

Houtsnippers op de Bloklandtuin
Na een aantal rustige weken op de Bloklandtuin was er
afgelopen vrijdag weer veel te doen; houtsnippers verspreiden!
Dat betekent scheppen, kruiwagen ruiden en glad harken.
Gelukkig waren er genoeg kinderen om ons te helpen. De tuin
ziet er weer prachtig uit! Laat de lente maar komen!

Wie zegt dat er in de winter geen oogst is?
Wilgenplantsoen - We gingen afgelopen week met zakken vol heerlijkheden naar huis;
koolrabi's, venkel, de laatste restjes rucola, winterpostelein, roodlof, andijvie, kropsla, munt en
rozemarijn. De pastinaken en de prei zijn volgende week aan de beurt. Wat heerlijk is het toch,
om het hele jaar door te kunnen en mogen oogsten!

Aankomende activiteiten
Infocafé zaaien - Alles over zaaischema's en wisselteelt (gegeven door Rutger Henneman)
Donderdag 22 februari v.a. 20.00 op de Vredestuin Noord
Kampvuurtje en maaltijd - zondag 25 februari v.a. 17.00 op de Vredestuin
Themawerkdag Frambozen – dinsdag 6 maart van 11.00 tot 14.00 op Tuin op Hofbogen
Themadag Zaaien - vrijdag 9 maart van 11.00 tot 14.00 op de Vredestuin
NL doet – zaterdag 10 maart bij Kinderparadijs Meidoorn
Kampvuurtje en maaltijd - zondag 25 maart va.a 17.00 op de Vredestuin
Themadag de kruiden spiraal inrichten - zondag 15 april van 14.00 tot 17.00 op de
Vredestuin
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@groengoedrotterdam.com toe aan uw adresboek.

