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Beste vrijwilliger!
Voordat we naar morgen en zaterdag kijken
blikken we even terug op 22 maart.
Er zijn ruim 70 gevers langs geweest, met
soms wel 3 keer een lading plantjes. En er is
nog veel méér toegezegd. Morgen en
vrijdag gaan Anna en Anton een toer maken
om bomen en struiken op te halen. Een deel van de 17 vrijwilligers heeft zich ontfermd over het
groen: gaten graven en struiken planten, de rest heeft zich op een andere manier nuttig gemaakt:
zonnepanelen opstellen en moestuinbakken neerzetten en vullen.
Alain en Ben waren helaas nog ziek. Af en toe was het erg koud maar met hard werken en lekker
warme soep werden we toch wel warm! Hartverwarmend was ook de belangstelling van het
langslopend publiek en van de politici die persoonlijk wilden beoordelen hoe storend het
reclamebord was. Dit naar aanleiding van de actie van Jan Starreveld om steun te vragen voor het
mogen verplaatsen van het bord. Wordt vervolgd!
Pas rond 7 uur, toen de meeste
planten en struiken een plekje
gekregen hadden, besloten de
laatste vrijwilligers dat het wel
genoeg geweest was. Toen was ook
het onderstel voor de zonnepanelen
- met man en macht - verhuisd en
met de laatste krachtsinspanning waren de zonnepanelen er op bevestigd! Niet al het werk dat voor
afgelopen zaterdag gepland stond is afgekomen. Anton en Robert proberen nog deze week de
laatste moestuinbakken op te stellen en te vullen en Wil gaat het 'huisje' voor de zonnepanelen
verder afwerken. En niet onbelangrijk: nog veel planten moeten een definitieve plek krijgen. Werk
voor morgen dus. Er zijn ook veel zaden binnengekomen, maar die moeten nog even wachten tot de
struiken en vaste planten op hun plek staan.
Helaas is Alain morgen nog niet in staat om met de kuil/heuvel en speelhut verder te gaan. Neemt
niet weg dat wij al wel verder kunnen gaan met planten, ook rond de kinderspeelplek, als we er maar
rekening mee houden dat er een grote vrachtwagen op het terrein moet kunnen komen...
Plan voor woensdag en zaterdag:
Paaltjes maken voor takkenril, korte wilgentakken naar takkenril,
Bloemperk naast hondenspeelveld (waar takken lagen) voorbereiden:
grond doorspitten en mengen met goede grond,
3e boompje met goede grond en Vivimus midden tussen andere 2
boompjes zetten,
Met graskantenschaar of heggenschaar het gras in de wal zo kort mogelijk
maken: wie neemt een schaar mee??
De struiken mogen allemaal in de grond (op aanwijzing van Marilies), de vaste planten moeten
opgekuild worden in de moestuinbakken. Bij de laurier mag nog wat paardenmest, maar daar is er
teveel van dus wie wil mag ervan mee naar eigen tuin nemen...
Ellen wil naambordjes maken bij de planten: een gigantische klus maar wel een supergoed initiatief!
Dat geeft toch wat extra cachet aan het geheel.
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Arnoud brengt woensdag tussen 8 en 9 uur 3 sterappels die rond de zitplek, in 'oksel' van kuil en
heuvel, in de buxushaag gezet worden, in overleg met Marilies.
Het weerbericht geeft voor morgen een spat regen aan: morgen dus een regenjas
mee. En met een maximum van 10 graden mag dat ook wel een warme jas zijn...
Zaterdag wordt het heerlijk lenteweer.
Graag even doorgeven of je kunt komen of toch verhinderd bent. We starten om 10
uur en gaan door tot het eind van de middag. Maar als je al eerder naar huis wilt is
dat natuurlijk ook prima.
Tot morgen,
Hanna
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