Bekijk de webversie

Nieuwsbrief #2
Welkom!
Tof dat jullie je hebben aangemeld voor de nieuwsbrief! We hebben
niet stil gezeten afgelopen maanden en hieronder zie je wat we
allemaal hebben uitgespookt!

Eetbaar Park Pompenburg
We werden een tijd geleden banaderd door The Pollinators om samen aandacht te geven aan
de landelijke zaaidag op 22 april 2018. Ook PINK Zuid Holland (jongeren van PVVD) sloot aan
en met elkaar hebben we een zaaiactie op Park Pompenburg georganiseerd. We besloten het
gelijk wat groter aan te pakken en ook te beginnen met de inrichting van 'Eetbaar Park
Pompenburg'.
Er waren veel voorbereidingen, maar gelukkig kwam Vluchtelinenwerk Nederland met een
groep energieke jongeren om ons te helpen met het kaarmaken van de bloembedden (zie:
graven, spitten en compost rijden).
Naast de fruitboompjes die we bij een kwekerij kochten, hadden we ook 10 boompjes
bij Stichting Corazon gereserveerd. Stichting Corazon wist een grote partij fruitboompjes te
redden van de versnipperaar. Toen boompjes werden gebracht, bleek dat Stichting Corazon
graag meer bomen wilde doneren... Daar waren we natuurlijk heel erg blij mee.
Op 22 april was de opkomst van bezoekers, vrijwilligers en media groot! De zon scheen, er was
een toffe lezing over bijen en biodiversiteit van Immeke. Kortom, het was heerlijk!!
Bekijk hier een leuk filmpje van OPEN Rotterdam over de zaaidag.
Er is, naar schatting, 250m2 ingezaaid met een bloemenmix maar bijtjes erg blj van worden. Er
zijn meer dan 100 fruitbomen (appel, peer, pruim en kersen) en meer dan 100 fruitstruiken
(framboos, aalbes, kruisbes en duindoorn) geplant! Onze volgende klus is het bestellen van
picknicktafels zodat het park goed in gebruik genomen kan worden!
P.s. Elke donderdag middag van 13.00 - 17.00 is er een werkmoment in het park!

Evaluatie CityLab
Zoals jullie vast weten hebben we vorig jaar subsidie van CityLab 010 gekregen! Halverwege
april stond er een evaluatie op de agenda en... dit ging erg goed! Het gesprek ging al snel over
op allerlei manieren en mogelijkheden om financieel duurzaam te kunnen worden...

Bergwegplantsoen

Bloklandtuin

Zoals in de vorige nieuwsbrief
aangekondigd: er komen plantbakken waar
vanuit een rolstoel in getuinierd kan worden!
Inmiddels is het hout op locatie, is er naast
Daniel een andere timmerman betrokken én
is het ontwerp af!!

Ookal is de Bloklandtuin omsingeld met
steigers, bouwketen en werkmannen.. we
tuinieren lekker door! Naast het (voor)zaaien
is ook het gele huisje opgeknapt. De deur
loopt weer soepel en de materialen kunnen
nóg veiliger opgeborgen worden! Fijn, voor
de kinderen die er ook vaak zijn.

Kinderparadijs
De eerste lessen met betrekking tot het
bonenproject zijn uitgevoerd! Bamboe
stokken zijn geoogst en tot bonenrekken
omgetoverd. De bonen zijn gezaaid... en
laten zich al goed zien! Het is nog even
wachten op de oogst.

Wilgenplantsoen
De afgelopen weken zijn naast het
(voor)zaaien ook de toegangspoortjes
opgeknapt! Ps. wisten jullie dat de bak waar
Luigi veel tijd in steekt er echt uit begint te
zien als een voedselbosrand? Het staat er
vol prachtige vaste planten! Kom zeker eens
langs als jullie in de buurt zijn!

Toegangsbordjes voor de tuinen
Samen met Coltsfootmedia hebben we toegangsbordjes ontworpen voor elke tuin! Zo is het ook
voor bezoekers meteen duidelijk wanneer we aan het tuinieren zijn en dus wanneer we hulp
nodig hebben! Ze zullen binnenkort worden opgehangen!

Tuin op Hofbogen

De Hofbogen BV heeft GroenGoed gevraagd om, naast de
vaste werkmomenten op dinsdag, voor de openstelling van het
dak te zorgen! Juist om meer mensen kennis te laten maken
met het dak! In april is het dak elke dinsdag, woensdag en
zaterdag open. In mei komt hier ook de zondag bij! Als dit
goed blijkt te gaan, gaat het dak misschien wel dagelijks
open!!
Op dit moment staan de 5 moestuinbedden vol met
kiemplantjes, staan de fruitbomen volop in bloei, is er een hele
rij frambozen langs het hek geplant, zijn er heel veel bloemen
gezaaid en begint het onkruid alweer uit de grond te schieten!!
Ook is het hout dat we nodig hebben voor het bouwen van
een grotere en definitieve composthoop op locatie! beginnen!
Een paar weken geleden is er flink gegraven op het dak, om een lekkage te repareren én om
water en stroom aan te leggen voor de tuin! Super handig!

Vredestuin Noord

Afgelopen weken zijn we hier regelmatig
aan het graven en scheppen geweest!
Er komen in totaal 24 moestuinbedden
en twee grote vlakken met vaste
beplanting waarin veel bessenstruiken
staan!
Ook konden we het niet laten om alvast
een boel gewassen voor te zaaien in de
kas en om aardappeltjes te oogsten,
zodat we dit jaar toch al van de oogst
kunnen genieten!

Vredestuin
Nu de kas af is en goed in gebruik is genomen gaat de focus op het bouwen van
toegangspoorten en het afmaken van het kippenhok!
Verder wordt er lekker in de tuin gewerkt en kunnen we aankomende tijd veel hulp gebruiken bij
het uitplanten van voorzaaisel en het spannen van netten over de bedden heen!

Koningsdag
Ook GroenGoed doet mee! We toveren de
oranje bakfiets van Daniel om tot mobiele
marktkraam en gaan tomatenplantjes,
daslook en eeuwige prei verkopen!

Foto's Park Pompenburg: Anny Wan
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