2014-04-15
Beste vrijwilligers,
Vorige week zaterdag konden Anna en ik helaas niet
meewerken. Gelukkig is er door anderen wel veel gedaan: er is
onder andere een begin gemaakt met het zaaibed naast het
hondenspeelveld. Een grote klus, want daarvoor moesten alle
takken verplaatst worden naar de nieuwe 'takkenril'. Fijn dat
het gelukt is.
Op de foto, gemaakt door Steffie, zien we
vlnr: Ria, Tilly, Mirjam, Ellen, Marianne,
Heidi, Silvia en Robert die net weg loopt. Fijn dat je de klimhortensia's een goede
plek gegeven hebt. Marilies was er 's ochtends om het werk voor te bepreken en
Wil was er nog tot laat in de middag, samen met Steffie, die de dag afsloot met
water sproeien. Zondag heb ik nog klaprozenzaad in de wal gestrooid en de
planten nog maar weer water gegeven. De wal is inmiddels 'vol': met voldoende
water en zon staat alles deze zomer prachtig in bloei! Anton heeft struiken en
planten opgehaald, waaronder de twee rododendrons en de juniperussen, die
meteen al op hun plaats gezet zijn. Er hebben zich twee nieuwe vrijwilligers
aangemeld: Heidi en Trees, welkom!
Woensdag maken we het zaaibed af: wat nog niet
voorbereid is, moet nog afgegraven en/of rul gemaakt
worden. Tegen de omheining aan graven we een geul van 20
cm diep. Daarin komt goede aarde (5 cm) en daarop komen
dahlia knollen. Ik heb er erg veel gekregen (afstammelingen
van dahlia's die nog van de oma van Hendrien geweest zijn,
dankjewel!) dus ze mogen dicht bij elkaar. We kruien nog
meer goede aarde naar de rest van het zaaibed. Mag best
hoger komen te liggen. We beschermen het bed met
houtblokken, paaltjes en lint, en daarna mag het ingezaaid.
Mag? Nee: moet, als we er tenminste dit jaar nog mooie
bloemen willen zien...
De planten en struiken die nu nog achter Pandarve staan,
komen in het bloemperk achter de buxusstruiken. Dat gaan we
op dezelfde manier voorbereiden als het zaaibed. Als er nog
dahlia's over zijn dan mogen ze vlak achter de buxussen.
Daarna mogen de planten erin. Het perk wordt afgezet met de rest van de tegels/stenen/steentjes.
Als er nog tijd over is dan egaliseren we de greppels achterop het terrein, waar de jeu de boules baan
komt. En we zorgen dat alles netjes opgeruimd is.
Komen jullie morgen (16 april) allemaal weer?
Iedereen is natuurlijk erg druk, zo vlak voor Pasen, maar mocht je je toch nog even
willen ontspannen, kom dan zaterdag (ook) naar stadstuin Allegro ;-) ! Als een
andere dag of ander dagdeel dan de woensdag of zaterdag je (ook) goed uitkomt,
laat het me weten, want dan maak ik op basis van jullie input een alternatief
rooster waarop je je kunt inschrijven. De namenlijst stuur ik in de bijlage mee. Wil je
even je gegevens checken?
Tot ziens, Hanna

