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Bekijk de webversie

Welkom!
Leuk dat je de nieuwsbrief weer leest! Ontdek wat er afgelopen periode allemaal
gebeurd is..

Samenwerken in Rotterdam
Met het werk van GroenGoed willen we bijdragen aan
een duurzame, gezonde en menswaardige stad. We
doen dat op een concrete manier door groenten,
kruiden en fruit te verbouwen op een natuurlijke en
inclusieve manier. Zo brengen wij een positief concreet
alternatief in de praktijk. Iedereen die meedoet kan met
de handen in de aarde ervaren, voelen en letterlijk
proeven, hoe een duurzame en menswaardige stad
eruit kan zien.
Dat positieve concrete alternatief is belangrijk, maar niet voldoende. Zolang we in Rotterdam nog
steeds kolencentrales hebben, zolang nog steeds één op de vier kinderen in Rotterdam in armoede
leeft, zolang we in Rotterdam met onze overconsumptie nog steeds bijdragen aan verwoestijning,
kinderarbeid en hulpbronnenoorlogen, moeten we meer doen dan samen groenten verbouwen.
Daarom slaan we de handen ineen met andere organisaties en zetten wij ons actief in voor
samenwerkingsverbanden zoals de Groene Groeiplekken, Groen010 en de Rotterdamse
ArmoedebestrijdingsBeweging. Met deze samenwerkingsverbanden kunnen we een rol van betekenis
spelen zodat we als stad grote stappen kunnen zetten.
Aan welke samenwerkingsverbanden en organisaties werken wij actief mee? Wat willen die
samenwerkingsverbanden bereiken? Wat is onze rol? En wat voor successen zijn er al behaald?
Lees het volledige stuk op onze website.

Kastanjes poffen en houtsnippers
uitrijden in het Wilgenplantsoen en
Kinderparadijs
Afgelopen weken was het druk in het Wilgenplantsoen! Luigi
bracht een hoop (zelf verzamelde) kastanjes en een barbecue
mee naar de tuin om deze gezamelijk te poffen en te eten!
Heerlijk!
De week daarna werd 15 kub houtsnippers geleverd voor het
Wilgenplantsoen en de tuin van het Kinderparadijs.
Medewerkers van het kinderparadijs, GroenGoed,
buurtbewoners, kinderen van het kinderparadijs, een groep
kinderen van SOL en kinderen van stichting Eisvrij kwamen
ons helpen! Alle paadjes in de tuinen zijn voorzien van een
verse laag houtsnippers en zien er weer pico bello uit!

Ontwikkelingen in Pompenburg
Zoals jullie misschien al vernomen hebben zijn er een hoop ontwikkelingen in Pompenburg, de
vestigingsplaats van de Vedestuin en Park Pompenburg. Er zal een nieuwe wijk langs en op het spoor
komen, waar de twee tuinen plaats voor moeten gaan maken. We waren op de hoogte van het tijdelijk
gebruik van de grond, maar ondanks dat valt het toch rauw op ons dak. We verwachten dat het nog
een paar jaar zal duren voor het start. Maar daar is nog geen duidelijkheid over.
Voor meer informatie lees:
Artikel AD
Website nieuw pompenburg
Ondanks deze ontwikkelingen gaan wij gewoon lekker
door met tuinieren. We hebben afgelopen weken de
boompjes die het deze zomer vanwege de droogte, niet
hebben overleefd in Park Pompenburg, vervangen voor
gezonde exemplaren. Ook hebben we het park gevuld
extra frambozen en duindoorns.
Onze timmerman, Daniel, heeft zware houten
plantbakken gemaakt. Deze staan aan het begin van de
betonnen cirkel, zodat auto's hier niet meer kunnen
parkeren.

Tuin op Hofbogen
Ons is gevraagd het dak nog groener te maken en dit hebben we
afgelopen weken met plezier gedaan. We hebben frambozen
langs het hek aan de kant van de Raampoortstraat gepland en
doornloze bramen aan de zijde van Katshoek. Dat wordt smullen
aankomende zomer!
In samenwerking met het Grafisch Lyceum worden de
picknicktafels en de ingang bij de Heer Bokelweg vers in de verf
gezet! Kom binnenkort kijken voor het resultaat of klik hier voor
het artikel op de website van de Hofbogen.
Tot slot: van 24 december tot 2 januari is het Luchtpark gesloten.

Compost
De laatste tijd krijgen we regelmatig aanvragen (per mail) van omwonenden of zij gebruik van
de composthoop mogen maken. Daar zijn we heel erg blij mee, want we kunnen de compost
goed gebruiken voor de tuin! Als jullie buren/vrienden/kennissen hebben die hun groenafval
ook graag willen scheiden.. kunnen ze doorgestuurd worden naar een van de tuinen. De
composthopen zijn altijd toegankelijk omdat de tuinen deel uitmaken van de openbare
buitenruimte.
Wisten jullie trouwens als dat wij op Vredestuin Noord (eerste foto) én Tuin op Hofbogen
(tweede foto) een nieuwe composthoop aan het bouwen zijn?

Bloklandtuin
De glazen kas wordt intensief gebruikt en staat het
gehele jaar vol met lekkere groenten en kruiden, helaas
is deze best krakkemikkig en instabiel aan het worden.
Daarom gaan we (naar model van andere tuinen) een
veilige en duurzame kas van hout en folie bouwen. We
zijn al begonnen met de afbraak van de glazen kas!
Ook hebben we alle bedden voorzien van een laag
stro.. laat de winter maar komen!

Bergwegplantsoen
Ook het het Bergwegplantsoen is klaar voor de winter. De rozen en frambozenstruiken zijn
afgelopen weken gesnoeid en de paden zijn voorbereid voor de houtsnippers.

Samenwerking met de Uni van
Vrijwilligers Rotterdam
Sinds oktober werken we samen met de Unie van Vrijwilligers
Rotterdam. GroenGoed is te vinden onder de vrijwilligersfunctie
'moestuinen' op de website van de Unie van Vrijwilligers .

Activiteitenplanning
We hebben weer een aantal activiteiten op de planning staan voor de eerste maanden van
2019
Nieuwe inrichting Bloklandtuin
De Bloklandtuin krijgt een nieuwe inrichting dus een middagje handen uit de mouwen! (denk
aan; verplaatsen van struiken en andere planten, helpen met bouwen van de kas, stoeptegels
eruit, stoeptegels erin etc.)
Wanneer: vrijdag 18 januari 15.00-17.00
Kampvuur op de Vredestuin
Of je meegewerkt hebt in de tuin of niet.. tijd om even te relaxen en bij elkaar te komen! Voel je
vrij om wat eten, drinken (om te delen) of een muziekinstrument mee te nemen.
Wanneer: zondag 27 januari 17.00-20.00
Nieuwe inrichting Bloklandtuin
De Bloklandtuin krijgt een nieuwe inrichting dus een middagje handen uit de mouwen! (denk
aan; verplaatsen van struiken en andere planten, helpen met bouwen van de kas, stoeptegels
eruit, stoeptegels erin etc.)
Wanneer: vrijdag 1 februari 15.00-17.00
Kampvuur Vredestuin
Of je meegewerkt hebt in de tuin of niet.. tijd om even te relaxen en bij elkaar te komen! Voel je
vrij om wat eten, drinken (om te delen) of een muziekinstrument mee te nemen.
Wanneer: zondag 24 februari 17.00-20.00
In maart gaan we de fruitbomen en bessenstruiken in het Bergwegplantsoen, Tuin op
Hofbogen en Park Pompenburg snoeien. Check de activiteitenpagina op onze website of de
facebookpagina voor data en tijden!

Winterstop
Vanaf maandag 24 december tot en met zaterdag 5 januari nemen wij vakantie, we werken dan
dus niet in de tuinen. Zondag 6 januari gaan we weer knallen in de Vredestuin en in Vredestuin
Noord.
Wij wensen jullie fijne en warme feestdagen toe.
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