Dag allemaal,
We komen langzaam uit de winterslaap en bereiden ons voor op
NLdoet, 10 maart! Het lijkt nog ver weg en veel te koud, maar wedden
dat er over een weekje toch ineens van alles uit de grond gaat komen?
Nou mag er veel in de tuin, maar sommige plantjes noemen we onkruid en die willen we toch
liever niet groot zien worden...
Er is een grote kans dat dit het laatste jaar wordt van de Allegrotuin☹. De projectontwikkelaar heeft ons laten weten na de zomer te
willen beginnen met bouwen – al zouden we wel de kans krijgen om
het terrein te kopen. Denk aan 1 à 1,5 miljoen euro - wie start een
crowdfundingsactie? Overigens moeten de appartementen nog te
koop aangeboden en verkocht gaan worden…
Maar toch, rekening houdend met de bouwplannen doen we daarom
het hoognodige, zodat de tuin er minstens tot na de zomervakantie prima bij ligt😊. Dus we
gaan inderdaad onkruid wieden, de berg met compost mag wel verspreid worden en met de
houtsnippers wordt het pad weer netjes gemaakt. We beitsen de picknickbanken, zodat die
eventueel elders nog weer een poos meekunnen. En verder doen we wat er nodig is.
We rekenen op zaterdag 10 maart natuurlijk op de vaste vrijwilligers.
Daarnaast komt er een groep D66gers en hebben zich een paar mensen
aangemeld via de NLdoet-site. Ik hoef niet de 40 mensen waar ik om
gevraagd heb 😉 want met 10 extra mensen en onze vast club kunnen
best wel een eind komen. Laat je even weten dat je komt?

@Anton: wil jij even kijken of de kruiwagens in orde zijn? Heb je misschien
nog een extra kruiwagen om op 10 maart te kunnen gebruiken? Ik zal er ook
eentje aan mijn buurman vragen.
@Robert: denk je dat er nog wilgentenen nodig zijn? Of gebruiken we voor het
repareren van het hek de tenen die we van de bomen op het terrein af kunnen
knippen?
@Wil: welke beits denk je dat er nodig is voor de picknickbanken? Zullen we
blank doen? Moeten de tafel en de bank ook weer?
Ik heb Alain gevraagd om de ‘wals’ zodat we de houtsnippers aan kunnen
stampen.
@Corrie kon ik nog niet bereiken, maar ik doe m’n best en ik hoop dat zij voor ons weer een
lunch kan en wil verzorgen!
@allen: meedenken is overigens erg welkom! Wat kan/moet er nog meer gebeuren?
Meer inspiratie vind je bij Allegro2017 en dan zie je weer hoe gezellig het vorig jaar was!

De korte versie:

Wil je ook graag dat de tuin komend jaar weer prachtig wordt?
Kom dan helpen op 10 maart! Op de jaarlijkse nationale
vrijwilligersdag - NLdoet - kunnen we nog wel een paar groene
vingers gebruiken! We gaan onkruid wieden, het looppad
egaliseren, tuinmeubels beitsen en reparatieklussen uitvoeren.
Rond half 10 ’s ochtends beginnen we, we werken stevig door tot
de lunch, die door Corrie van Pandarve verzorgd wordt. Daarna
gaan we nog even door omdat het zo gezellig is… Zie ook:
Allegro2017. Laat maar weten of je meedoet!
We zien uit naar een nieuw seizoen, waarin de tuin er goed verzorgd en bloeiend bij ligt, er veel
gespeeld wordt en mensen blij zijn om elkaar te zien – of ze er nou werken of lekker uitrusten…
Tot ziens op zaterdag 10 maart om half 10!
Hartelijke groet, Hanna

