Activiteitenkalender van BUURT BRUIST met 5000 harten
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FASE 1 voorbereiding FASE 1 voorbereiding
Analyse fase:

Analyse fase:

Start Up (Buurtatelier Zwaerdecroonstraat)
kennismaken Start Upkennismaken
(Buurtatelier Zwaerdecroonstraat)
☼
18 jan.

☼

Conceptfase:
Conceptfase:
& Kalender) (de
(& Spoortuin)
Kaart & Kalender) (de Spoortuin)
zadenuitdeeldag (& Kaart
zadenuitdeeldag
zaaiadvies (groene harten
zaaiadvies
onderling)
(groene harten onderling)
vergroeningsaanvraagvergroeningsaanvraag
online
online
werkdag rommel prikken
werkdag
(ism bew
rommel
groep
prikken
Burg Meinezsln
(ism bew groep
o.v.) Burg Meinezsln o.v.)
werkdag rommel prikken
werkdag
(Essenburgsingel)
rommel prikken (Essenburgsingel)
indienen aanvraag metindienen
plannenaanvraag
& wensenmet plannen & wensen
inspelen op NL Doet (Pluktuin
inspelene.a.)
op NL Doet (Pluktuin e.a.)
Opening STEK de Stadstuinwinkel
Opening STEK de Stadstuinwinkel
FASE 2 uitvoering

FASE 2 uitvoering

Planvormingsfase:

Planvormingsfase:

18 jan.
☼

8 maart.
maart.

☼

8 maart.
maart.

☼
21 maart.

De Educatieve
Tuin is open (ET Essenburgsingel)
De Educatieve Tuin is open
(ET Essenburgsingel)
Nationale
(STEK de stadstuinwinkel)
Nationale Tuinontwerpdag
(STEKTuinontwerpdag
de stadstuinwinkel)
Green
Team
de wijk op 4 locaties
vooruitlopend op wijkontmoeting
Green Team vergroening
in de
wijkvergroening
op 4 locatiesinvooruitlopend
op wijkontmoeting
Wijkontmoeting (Pluktuin)
Wijkontmoeting (Pluktuin)
samen koken & recepten
samen
uitwisselen
koken & recepten uitwisselen
ingediende plannen terugkoppelen
ingediende plannen
aan indieners
terugkoppelen aan indieners
ER Groeit dag vd Stadslandbouw
ER Groeit dag
‐ workshopdag
vd Stadslandbouw
(Eetbaar
‐ workshopdag
R'dam ‐ VMBO
(Eetbaar
GrafischR'dam
Lyceum)
‐ VMBO Grafisch Lyceum)
aansluitend va 14:00 excursie
aansluitend
langsvaeetbare
14:00 excursie
initiatieven
langs
o.v.
eetbare initiatieven o.v.
wandelen in het groenwandelen in het groen
balkonkruiden zaai‐ enbalkonkruiden
opkweek les (ET
zaai‐
Essenburgsingel
en opkweek les
o.v.
(ET) Essenburgsingel o.v. )
Uitvoeringsfase:

kleur legenda:

kleur legenda:

☼
☼

grote bijeenkomst
grote bijeenkomst
op kernlocaties
op kernlocaties
op elke locatie
op elke locatie
div acties/landelijk/mobiel
div acties/landelijk/mobiel
1 locatie
1 locatie
proces
proces
activiteit
☼
activiteit

21 maart.

va 10 april.
19 april.
24 april.
☼
24 april.
☼

va 10 april.
19 april.
24 april.
24 april.

27 april.
27 april o.v.

27 april.
27 april o.v.

Uitvoeringsfase:

Eden Mobiel ‐ 10 locaties
Eden
(15Mobiel
mei ‐ 6‐ 10
juli)locaties (15 mei ‐ 6 juli)
Singeldingen (15 mei ‐Singeldingen
20 juli)
(15 mei ‐ 20 juli)
planten & stekjes ruildag
planten
icm lessen
& stekjes
in stadsgroen
ruildag icm(STEK
lessen
deinstadstuinwinkel)
stadsgroen (STEK de stadstuinwinkel)
werkdag rommel prikken
werkdag
(ism …rommel
)
prikken (ism … )
natuurles in de geveltuin
natuurles
(door Green
in de geveltuin
Team/ STEK/
(door
ETGreen
o.v.
o v ) Team/ STEK/ ET o.v.
ov )
wandelen in het groenwandelen in het groen
verborgen tuinen (8 ‐ verborgen
9 juni)
tuinen (8 ‐ 9 juni)
geveltuinaanleg‐ en snoeiles
geveltuinaanleg‐
in Bellevoystraat
en snoeiles
(doorinGreen
Bellevoystraat
Team ism(door
STEK)Green Team ism STEK)
Debat 'TRUST me, I'm Debat
a citizen'
'TRUST
(ism me,
Singeldingen)
I'm a citizen' (ism Singeldingen)
De lange maaltijd (Educatieve
De langeTuin
maaltijd
Essenburgsingel)
(Educatieve Tuin Essenburgsingel)
2e planten & stekjes ruildag
2e planten
icm lessen
& stekjes
in stadsgroen
ruildag icm(STEK
lessen
deinstadstuinwinkel)
stadsgroen (STEK de stadstuinwinkel)
MadeIn4Havens (Voedseltuin)
MadeIn4Havens (Voedseltuin)
Dakpark groen: samenDakpark
tuinierengroen:
van 19‐20u
samen tuinieren van 19‐20u
water&tuinieren Greenwater&tuinieren
team Essenburgsingel
Green team
o.v. Essenburgsingel o.v.
Tussentuin spreekuur bij
Tussentuin
STEK 17‐18u
spreekuur bij STEK 17‐18u
Dakpark groen: samenDakpark
tuinierengroen:
van 19‐20u
samen tuinieren van 19‐20u
Labyrinth lopen op de Labyrinth
Pluktuin va
lopen
19:30
op de Pluktuin va 19:30
3e planten & stekjes ruildag
3e planten
(STEK&de
stekjes
stadstuinwinkel)
ruildag (STEK
15‐18u
de stadstuinwinkel) 15‐18u
loop je slank ‐ Dansh.nlloop je slank ‐ Dansh.nl
R'damse Oogstfestival R'damse
Heemraadplein
Oogstfestival Heemraadplein
Chutney's, jams en siropen
Chutney's,
makenjams
op de
enPluktuin
siropen maken
va 13u op de Pluktuin va 13u
ntb)uitdeeldag (locatie ntb)
samen oogsten en bollen
samen
uitdeeldag
oogsten(locatie
en bollen
Klassieke muziek op deKlassieke
Pluktuinmuziek
va 13u op de Pluktuin va 13u
Tussentuin spreekuur bij
Tussentuin
STEK 17
17‐18u
spreekuur
18u
bij STEK 17
17‐18u
18u
Dakpark groen: samenDakpark
tuinierengroen:
van 19‐20u
samen tuinieren van 19‐20u
Labyrinth lopen op de Labyrinth
Pluktuin va
lopen
19:30
op de Pluktuin va 19:30
Groene Loper ‐ Spoorroute
Groene
(woensdag)
Loper ‐ Spoorroute (woensdag)
loop je slank ‐ Dansh.nlloop je slank ‐ Dansh.nl
Falafel maken op de Pluktuin
Falafel maken
va 13u op de Pluktuin va 13u
Groene Loper ‐ Plukroute
Groene
(woensdag)
Loper ‐ Plukroute (woensdag)
Popmuziek op de Pluktuin
Popmuziek
va 13u op de Pluktuin va 13u
Groene Loper ‐ Van BinnensteBuiten
Groene Loper ‐tot
VanMiddelland
BinnensteBuiten
(zondag)
tot Middelland (zondag)
samen koken & recepten
samen
uitwisselen
koken &(ism
recepten
Pluktuin?
uitwisselen
…)
(ism Pluktuin? … )
FASE 3 evauatie

FASE 3 evauatie

Evaluatiefase:

Evaluatiefase:

loop je slank ‐ Dansh.nlloop je slank ‐ Dansh.nl
Tussentuin spreekuur bij
Tussentuin
STEK 17‐18u
spreekuur bij STEK 17‐18u
Dakpark groen: samenDakpark
tuinierengroen:
van 19‐20u
samen tuinieren van 19‐20u
Labyrinth lopen op de Labyrinth
Pluktuin va
lopen
19:30
op de Pluktuin va 19:30
KERSTMARKT op de Pluktuin
KERSTMARKT
va 12u op de Pluktuin va 12u
herfst/winter/kerstborrel
herfst/winter/kerstborrel
(o.v.)
(o.v.)
Tussentuin spreekuur bij
Tussentuin
STEK 17‐18u
spreekuur bij STEK 17‐18u
Dakpark groen: samenDakpark
tuinierengroen:
van 19‐20u
samen tuinieren van 19‐20u
Labyrinth lopen op de Labyrinth
Pluktuin va
lopen
19:30
op de Pluktuin va 19:30
loop je slank ‐ Dansh.nlloop je slank ‐ Dansh.nl

☼

24 mei.

☼

☼

24 mei.

14 juni.
26 juni.
26 juni.
28 juni.
29 juni.

☼

14 juni.
26 juni.
26 juni.
28 juni.
29 juni.
28 aug.

☼

28 aug.
3 sept.
elke woensdag
elke donderdag
6 sept.
7 sept.
21 sept.
21 sept.
o.v.
☼
28 sept.

3 sept.
elke woensdag
elke donderdag
6 sept.
7 sept.
21 sept.
21 sept.
o.v.
28 sept.
1 okt.
okt
elke woensdag
elke donderdag
2 okt.
5 okt.
5 okt.
9 okt.
12 okt.
13 okt.

☼

1 okt.
okt
elke woensdag
elke donderdag
2 okt.
5 okt.
5 okt.
9 okt.
12 okt.
13 okt.

2 nov.
5 nov.
elke woensdag
elke donderdag
16 nov.
☼

2 nov.
5 nov.
elke woensdag
elke donderdag
16 nov.
3 dec.
dec
elke woensdag
elke donderdag
7 dec.

3 dec.
dec
elke woensdag
elke donderdag
7 dec.

KRACHTGROEN
gebiedsontwikkelaars

