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Allen,
Een opkomst van 17 vrijwilligers in Pandarve op dinsdagavond
8 april toont gelukkig aan dat er voldoende inzet beschikbaar is
om stadstuin Allegro ook na de inrichting te onderhouden.
Zeker als we de mensen daarbij tellen die zich afgemeld hadden
maar wel erg betrokken zijn. Fijn om te horen hoe iedereen zich wil inzetten voor de tuin! Dat we
daar velen een plezier mee doen merken we natuurlijk ook aan de reacties van het langslopende
publiek. Na afloop, in het donker hebben we nog even kunnen constateren dat de verlichting
inmiddels werkt!
Binnenkort stuur ik een namenlijst door en proberen we een overzicht te krijgen van de
mogelijkheden die er zijn om ook op andere dagen dan woensdag of zaterdag samen te werken.
Met een lekker zonnetje erbij hebben Silvia, Mirjam, Marianne, Corrie en ik woensdag een paar
uurtjes gewerkt in stadstuin Allegro. Robert kwam even langs om informatieborden te brengen, dus
we kunnen nu de sponsors gaan bedanken! In de boompotten zijn zaadjes van Oost-Indische kers
gepoot, er zijn veel takken naar de nieuwe 'takkenril' verplaatst en natuurlijk zijn er weer planten en
struiken in de wal gezet.
Er zal - in verband met
Koningsdag - een groot
deel van de wal aan de
Weeshuislaan weggehaald moeten worden.
Dat laat Pandarve doen
en afgesproken is dat
Corrie het veiligstellen van de plantjes en struiken voor haar
rekening neemt. Ze zal daar zaterdag al mee beginnen. De wal wordt tijdelijk weggehaald om het
publiek gemakkelijker in en uit het terrein te laten bewegen. Voor de planten is het een goede
oplossing want het publiek zou ze in de drukte zeker vertrappen. Alle ogen zijn immers gericht op het
podium dat op 26 april aan de overkant op de Weeshuislaan komt te staan!
In tegenstelling tot eerdere berichten is het niet mogelijk om met Koningsdag het
podium op het terrein zelf te gebruiken. Daaruit volgt dat het publiek zich op een
andere manier dan wij aangenomen hebben, zal verzamelen op het Allegroterrein. Pandarve zal met de plaatsing van hun attributen zorgen dat de rest van
de aanplant zo goed mogelijk beschermd wordt tegen onvoorzichtige bezoekers.
Zoals gezegd zijn Anna en ik er zaterdag niet. Gelukkig komen er wel een paar
vaste vrijwilligers: Marianne dJ, Ria, Silvia, Mirjam en Ellen zullen er vanaf 10 uur
zijn. Marilies zal proberen er ook rond 10 uur te zijn. Waarschijnlijk hebben
Robert, Wil en Anton er dan al een uurtje opzitten... Corrie en Steffie zullen 's
middags komen. Als Marianne vdG en Ben niet meer ziek zijn komen ze natuurlijk ook wel helpen. En
zoals gewoonlijk zullen er vast wel een paar helpers spontaan langs komen... Je bent van harte
welkom!
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Anton zal rododendrons
brengen,
die
we
reserveren voor naast de
kinderspeelplaats en hij
neemt
nog
enkele
struiken/planten mee die
Steffie 's middags in de
wal zal zetten. NB: Corrie wil graag een looppad vrijhouden in
de hoek onder het grote reclamebord. Robert gaat proberen de klimhortensia's een plek te geven in
de hoeken tegen de lelijke muur achter Pandarve en vult - als dat dan nog niet gebeurd is - de
resterende moestuinbakken met goede aarde. Ook mogen de tijdelijke geulen achterin dichtgemaakt
worden.
Verder heeft zaaien nu de prioriteit. Dat betekent dat naast het hondenspeelveld een zaaibed
gemaakt moet worden en verder kunnen we op de walletjes nu wel overal bloemenzaad kwijt, zelfs
in het hondenspeelveld, wat mij betreft. Gisteravond zijn weer veel nieuwe, mooie, planten
gebracht, die vast nog wel een plek kunnen vinden in de (buitenkant van de) wal aan de Antonlaan of
in de wal bij de jeu de boules baan. Het wordt weer een prima dag om in de tuin te werken. Regen
wordt niet verwacht, misschien kan Steffie 's middags nog voor een verfrissende bui zorgen? Dan
wordt het zeker een vruchtbare dag!
Veel plezier morgen! Hanna
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