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Beste vrijwilligers,
We zijn vandaag lekker opgeschoten in de stadstuin en het was natuurlijk ook nog erg gezellig!
Natuurlijk is er door de groep van Reinaerde (en niet te
vergeten hun begeleiders Henk en de anderen!) erg hard
gewerkt. Jan vS heeft ons van koffie en thee voorzien en
Corrie
geholpen
door
kleindochter Jill - heeft lekkere
soep en tosti's gemaakt en
Anton, Anna en Ria hebben zich
een breuk getild aan de tegels van Hafid... Fijn dat jullie ook nog afval
weggebracht hebben en planten bij Derk en Ria opgehaald hebben!
Goed werk allemaal!
Jan SdC en Wil hebben alvast een plan gemaakt voor de zonnepanelen-constructie met bank: we zijn
benieuwd hoe die er uit komt te zien.
Nu er bomen en struiken geplant zijn (met dank aan Hans, Margriet, Gerie, Marilies, Silvia, Robert en
Marianne) begint het terrein zowaar al op een echte tuin te lijken! En ook de brandslang heeft aan
het einde van de dag nuttig werk gedaan!
Alain is flink op dreef geraakt met de kinderspeelplek - dochter Stella heeft de paadjes goedgekeurd en heeft en passant nog 3 bomen in de grond gezet :-) Hij wil
graag volgende week dinsdag en/of woensdag een begin maken
met de wilgentenen kinderspeelhut. Daarvoor zijn wilgentenen
nodig. Ook zijn er wilgentenen nodig rond de moestuinbakken, bv
om de boontjes tegen aan te laten groeien. Maar zaterdag is de
laatste dag dat er gesnoeid kan worden, daarna is het seizoen
voorbij...
Wie van jullie zou zaterdagochtend rond 9 uur met de
'knotploeg' onder leiding van Ernst Cohen wilgen willen
knotten? En verslepen naar een plek waar ze op een auto
geladen kunnen worden?
Als je me - voor woensdagavond - laat weten of je mee
wilt en kunt helpen, dan geef ik de aanmeldingen door
aan Ernst. Hij zal dan beoordelen of er genoeg mensen
zijn om het door te laten gaan en gaat dit verder
coördineren.
We hopen natuurlijk dat Ben en Ellen, die wegens ziekte afwezig waren, snel weer van de partij zijn!
En op de valreep is er - met dank aan Bram - naast het
hondenspeelveld een afvalbak geplaatst: goed voorbeeld doet goed
volgen - hopen we!
Hartelijke groet,
Hanna

