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Beste vrijwilligers,
Er zijn zaterdag verse wilgentenen gesneden en naar de tuin
gebracht. Het zijn prachtige rechte lange takken, 'bomen' zou
je kunnen zeggen. Ze zijn voor het grootste deel al 'kaal' en
gebruiksklaar gemaakt. In eerste instantie zijn ze bedoeld
voor de speelhut, maar er is genoeg om ook te gebruiken
rond de moestuinbakken en voor het verhogen van de
omheining van het hondenspeelveld. Daar schijnt het hek
(aan de voorkant?) zo laag te zijn dat grote honden er over
heen kunnen springen.
Voorlopig gaat het reclamebord niet weg. Helaas mag het
zelfs niet verplaatst worden, al legt een groep bewoners
van de Belcourflat zich daar niet bij neer. Jan probeert nu
diverse politici te overtuigen van de redelijke wens van de
bewoners om hun uitzicht niet langer te laten vervuilen
door reclame voor een project waarvan niemand nog weet
wanneer het verkocht gaat worden.

Alain gaat dinsdag 18/3, morgen dus, rond 12 uur beginnen
aan de speelhut. Hij heeft ook plannen om de kuil en de
heuvel af te ronden. Wie kan morgen nog meer in de
stadstuin aanwezig zijn? Anna is er in ieder geval ook.
Aan het eind van de dag moet beoordeeld worden of er
woensdag door een (andere) groep verder gewerkt kan
worden, bv aan de speelhut. Wie zou eventueel op
woensdag 19/3 in de stadstuin kunnen werken?
Op wie kunnen we rekenen voor zaterdag 22/3, tijdens NLdoet? Ik weet nog steeds niet of er een grote groep komt helpen,
dat hoor ik (misschien) vanavond. Wel komt er woensdag een
artikel in de Nieuwsbode waarin de Zeister bevolking gevraagd
wordt om planten en struiken te brengen naar de stadstuin
Allegro. Nu maar hopen dat men massaal gehoor geeft aan die
oproep...
Wij doen er in elk geval alles aan om er een mooie tuin van te
maken. De tuin beantwoordt nu al aan het doel: bewegen,
ontmoeten en spelen! We zijn er lekker in aan het werk, we
ontmoeten elkaar en er wordt in gespeeld. Zaterdag komen de
moestuinbakken en dan worden ze gevuld met aarde. Wil en Jan
gaan de zonnepanelen opstellen, met een mooie bank eronder.
Anton gaat de picknick bank opknappen. En we rekenen op heel
veel planten en struiken!
Ik ben een paar dagen weg, maar zaterdag, tijdens NL-doet, ben ik de hele dag in stadstuin Allegro.
Vriendelijke groet, Hanna

