Nieuwsbrief #3

Bekijk de webversie

Privacybeleid
GroenGoed heeft haar privacybeleid volgens de AVG norm aangepast. Het beleid is onderaan de
nieuwsbrief te vinden. Als je hier niet mee akkoord gaat, kun je je direct afmelden via de
afmeldingslink helemaal onderaan de brief.

Vredestuin Noord wordt steeds
voller
Er is afgelopen maanden hard gewerkt in Vredestuin
Noord. Bijna alle moestuinbedden staan inmiddels vol
met meerdere soorten bonen, aardappelen, kolen,
bieten, preien, uien, pompoenen en courgettes.
Ook de stukken met vaste beplanting (fruitbomen,
bessenstruiken, kruiden) doen het goed.
We willen graag samen tuinieren met buurtbewoners
en geïnteresseerden. Wil je eens komen kijken of het
iets voor je is? Stuur dan een mailtje naar
info@groengoedrotterdam.com

Drukte op Tuin op
Hofbogen
Het Luchtpark, waar Tuin op
Hofbogen een onderdeel van is, is
tijdens de Rotterdamse Dakendagen
officieel geopend! Dit houd in dat het
dak vanaf juni elke dag vanaf 10.00
tot zonsondergang publiekelijk
toegankelijk is. De opening was druk,
het was filelopen tussen de
moestuinbedden. Bezoekers konden
picknickmanden kopen, er was een bar én een officieel openingsmoment waar de organisatie
van de Rotterdamse Dakendagen, Hofbogen BV, ZUS en GroenGoed aan het woord kwamen.
Ter ere van de opening stonden er in juni kunstobjecten met heerlijke bedjes waar die in de
weekenden gereserveerd konden worden. In deze maand werd het dak bewoond door een
toezichthoudster/dakboswachtster.
Tijdens deze drukte zijn we gewoon door blijven tuinieren en is er hard gewerkt om de
moestuinbedden vol te zetten en het onkruid de baas te blijven.
De paden liggen vol houtsnippers en dit is wel op een hele leuke manier gebeurd: de populieren
naast het dak werden afgelopen weekend gekapt in verband met ouderdom en ter plaatse
versnipperd. De houtsnippers zouden eigenlijk naar het milieupark gaan, maar zijn in plaats
daarvan voor de trap gestort, zodat wij ze voor de tuin konden gebruiken! Lekker lokaal!

Extra werkmomenten op het Bergwegplantsoen
In de zomermaanden hebben we, naast de vaste werkmomenten, extra werkmomenten in de
avonduren gepland:
- Woensdag 18 juli 20.00 - 22.00
- Woensdag 1 augustus 15.00 - 17.00
- Woensdag 15 augustus 20.00 - 22.00
- Woensdag 5 september 15.00 - 17.00
Kijk ook eens in de vitrinekast (die hangt aan het Humanitas gebouw, tegenover het
Bergwegplantsoen) waar informatie en mededelingen te vinden zijn.

De Vredestuin
Het hoogseizoen is begonnen en dat is goed te merken. De eerste dozen oogstoverschotten
zijn al naar de Nico Adriaans Stichting gebracht en de tuin straalt.
De tuin is sinds een paar weken twee composttoiletten rijker. Deze zijn gebouwd voor de bruiloft
van Daniel en Anne (op 23 juni) in Park Pompenburg (!!!) en kunnen nu door de deelnemers van
de tuinen gebruikt worden!
Na de zomervakantie staat er een vriendenvergadering op de planning. Deze zal plaats vinden
op de Vredestuin op donderdag 6 september om 19.00. Ben je geïnteresseerd naar de agenda?
Stuur dan een mailtje.
Iets eerder in het seizoen kregen we onverwachts bezoek van Quintis Ristie, die een wandeling
aan het maken was door de stad. Zie hieronder het resultaat.

Bloklandtuin
Ook buiten werkmomenten om wordt er fanatiek getuinierd door buurtbewoners. Op de tuin is
geen plekje te vinden waar niet iets eetbaars staat! Wat een overvloed!
Aan het eind van de zomer zijn de bouwwerkzaamheden rondom de Bloklandtuin eindelijk
klaar en dan kunnen we beginnen met het uitbreiden van de tuin!

Bloemen en bestuivers in
Park Pompenburg
Sinds de aanleg van Park Pompenburg hebben
zich positieve ontwikkelingen voorgedaan wat
betreft de samenwerking met de Vredestuin en
de biodiversiteit.(Voor) zaai overschotten uit de
kas van de Vredestuin zijn in Park Pompenburg
uitgepland. Denk aan zonnebloemen,
aardakkers, pompoenen, maar ook
smeerwortel die in de moestuinbedden
groeiden zijn verplaatst. Ook hebben we een
hoop lavendelplantjes, die op het dak van de
Bijenkorf stonden, geadopteerd. Deze zijn in de
bloembedden terug te vinden!
Op dit moment staat het park in bloei en zijn er
veel bestuivers te zien. Het gaat niet zo goed
met de insecten, maar daar is in Park
Pompenburg gelukkig weinig van te merken!
Ben of ken jij iemand die op donderdag
middagen van 13.00 - 17.00 zin heeft om mee te tuinieren op deze leuke plek? Stuur ons een
mail!

Een bosje bloemen
Het Wilgenplantsoen wordt druk bezocht door kinderen die ons
helpen en heel erg goed zijn in het water geven van de planten.
Gelukkig maar, want het is erg droog de laatste tijd!
Elke week is er een hoop oost, de tuin staat werkelijk helemaal vol
met gezonde lekkernijen!
Kom eens langs om het met je eigen ogen te zien!

Aankomende activiteiten
- Zondag 29 juli - kampvuur en potluck maaltijd (Vredestuin)
- Zondag 26 augustus - kampvuur en potluck maaltijd (Vredestuin)
- Donderdag 6 september - Vriendenvergadering (Vredestuin om 19.00)
Ps: Houd de activiteitenpagina van www.groengoedrotterdam.com in de gaten voor de
aankondiging van meer activiteiten.

Privacybeleid
Stichting GroenGoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Agniesestraat 2B
3032 TK Rotterdam
www.groengoedrotterdam.com
Stichting GroenGoed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groengoedrotterdam.com, dan
verwijderen wij deze informatie.
Stichting GroenGoed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Stichting GroenGoed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de
persoonsgegevens vanaf het moment van aanmelden tot het moment van afmelden.
Stichting GroenGoed verstrekt persoonsgegevens aan derden, uitsluitend en alleen als we
daartoe een overeenkomst met jou hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Stichting GroenGoed gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting
GroenGoed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@groengoedrotterdam.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Stichting GroenGoed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Stichting GroenGoed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@groengoedrotterdam.com

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.

