Bekijk de webversie

Wij gaan naar de klimaatmars!
Op zondag 10 maart gaat Nederland massaal de straat op voor het klimaat én wij lopen mee!
Wij gaan de straat op voor een eerlijk klimaatbeleid. Wij zijn klaar met vage beloften en halve
maatregelen en willen concrete afspraken. Wij zijn:
- voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten
- voor ‘de vervuiler betaalt’
- voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont
- voor een toekomst met echte, groene banen.
We verzamelen om 10.45 in de stationshal van Rotterdam Centraal om gezamelijk naar
Amsterdam te reizen! Klik hier om het facebookevenement te bekijken. Loop je mee?
We hebben afgelopen zondag tijdens het werkmoment op de Vredestuin spandoeken gemaakt
om mee te nemen!

Verandering in het werkmomenten rooster
We zijn aan het schuiven geweest met de
werkmomenten in 2019. De veranderingen
van werkmomenten betreffen alleen
Vredestuin Noord en het
Bergwegplantsoen. In 2018 werkten we op
donderdag van 09.00 – 12.00 en op zondag
van 14.00 – 17.00 in Vredestuin Noord en
elke eerste woensdag van de maand van
15.00 – 17.00 op het Bergwegplantsoen.
In 2019 zullen we op woensdagmiddag van
14.00 – 17.00 en op donderdag ochtend
van 09.30 – 12.00 op Vredestuin Noord
gaan werken. En wat vaker in het
Bergwegplantsoen, namelijk steeds in de oneven werken. Deze verandering is vanaf 13 februari
ingegaan.

Afstuderen bij GroenGoed
Je hebt mij misschien wel al gezien op de tuinen, toch wil ik
me nog even voorstellen. Ik ben Emma. Ik zit in mijn laatste
jaar van Culturele en Maatschappelijke Vorming. De komende
maanden zal ik mijn afstudeeronderzoek bij GroenGoed
doen. In overleg met Rutger en Jorinde is er een mooi idee
voor het onderzoek vastgesteld. Waarbij de verhalen,
ervaringen en betekenissen van de deelnemers op de tuinen
centraal staan.
De gemeenschappelijke moestuinen zijn van grote betekenis
voor onze stad Rotterdam, maar met name voor de mensen
die zich actief inzetten voor dat stukje groen in de buurt. Jullie
geven met elkaar betekenis aan dat stukje grond. Er is
genoeg onderzoek gedaan naar de positieve effecten van
stadslandbouw projecten, maar nooit is er echt doorgevraagd naar het verhaal van de
deelnemers die de tuin levens houden.
Iedereen heeft een eigen reden om elke week op de tuin te verschijnen, allemaal even
waardevol. Ik wil de persoonlijke en gezamenlijke verhalen van jullie de komende maanden
verzamelen, om vervolgens samen naar een passende en mooie manier te zoeken om die
verhalen en ervaringen met elkaar en anderen te delen.
Ik hoop jullie snel weer tegen te komen of te ontmoeten en ben heel benieuwd naar jullie
verhaal en het verhaal van GroenGoed!

Episch kampvuur in de vredestuin
Het lijkt het kloppende hart van wat GroenGoed doet. Elke laatste
zondag van de maand hebben we een kampvuur en potluck op de
Vredestuin. Het is supergezellig! Alles komt samen bij het
kampvuur: mensen die met de handen in de aarde werken op onze
tuinen. Creatieve muzikanten. En veel, heel veel, geëngageerde
mensen die iets willen doen om van Rotterdam een duurzame en
menswaardige stad te maken. Als je aankomt waan je jezelf even
in een andere wereld. Dit is het leven: samen eten en drinken,
muziek maken, lachen en plannen smeden om samen te werken
aan een duurzame en menswaardige stad.
De volgende keer dat de fik erin gaat is op zondag 31 maart. We
beginnen om 17:00. Neem wat eten en/of drinken mee. Neem je
vrienden mee. En als je wil ook muziekinstrumenten. Ben je erbij?

Rutgers rubriek
December en Januari
De donkerste periode van het jaar kunnen we bijna achter ons laten. Het is nog koud, maar de
zon wint aan kracht. En je voelt hoe de Aarde daarop reageert. Onder de streling van de steeds
krachtigere zonnestralen gonst de Aarde van het aankomende leven. Onder de oppervlakte is
beweging. Knoppen in bomen worden langzaam voller. Het groen van knoflook, sneeuwklokjes
en narcissen, het rood van volle knoppen rabarber breken de aarde open. Je merkt het overal.
De Aarde trilt van verlangen. De Aarde wil. Lees verder

Ondertussen op de tuinen..
De Bloklandtuin...
De afgelopen weken hebben we de stoeptegels verwijderd en
gebruik om plantenbakken van te maken. Deze foto is
genomen door een van de omwonenden. Het duurt niet lang
meer voordat we kunnen beginnen met planten!

De Vredestuin..
Op aanraden van Hilde hebben we geexpirimenteerd met
zaaien in zaagsel in plaats van potgrond. Spannend!

Park Pompenburg..
We hebben samen met de ontwikkerlaar van nieuw
pompenburg en de gemeente aan tafel gezeten. De
ontwikkelaar is enthousiast over de tuinen en ziet
mogelijkheden om daar elementen van in het nieuwe ontwerp
van het gebied op te nemen. Ook krijgen wij de kans om mee
te denken.

Vredestuin Noord..
Wat hebben we hier leuke en gezellige werkmomenten gehad de
afgelopen periode. De eerste zaden zitten in de grond! (bonen,
erwten, kapucijners, rucola, radijsjes en meer..) Op woensdag middag
van 14.00 - 17.00 is er een werkmoment, waar ook genoeg te doen is
voor kinderen! Wees welkom!

Tuin op Hofbogen..
In februari zijn we samen met medewerkers van de DakAkker begonnen
met het snoeien van de fruitbomen. Het was een grote klus waar we
afgelopen drie werkmomenten ook nog mee bezig zijn geweest. Door
voor elke boom een hoop tijd te nemen en samen te werken hebben we
samen met de deelnemers veel geleerd!

Het Bergwegplantsoen..
Op woensdag 27 maart (van 15.00 - 17.00) worden de twee
roelstoelvriendelijke plantbakken officieel geopend!

Het Wilgenplantsoen..
Tijdens de vriendenbijeenkomst hebben we het wisselteeltschema
en zaaiplan uitgebreid besproken. We kunnen bijna niet wachten
op die heerlijke en gezonde groenten..

Het Kinderparadijs..
Op zaterdag 16 maart is het tijd voor NL DOET! In het kinderparadijs
gaan we aan de slag met verschillende leuke tuin klussen. Wil je meer
informatie of weet je nu al dat je mee wil doen? Stuur een berichtje
naar 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.

