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Beste vrijwilligers!
De tuin is bijna gebruiksklaar. Zaterdag is de berg goede
aarde verhuisd naar het vaste-planten-perk. Wil, Mirjam en
Anneke hebben stevig doorgewerkt! Steffie heeft daar een
mooi arrangement gemaakt van speciaal voor die plek
gereserveerde vaste planten. Ellen gaat dit perk morgen
afronden met een 'keermuurtje'.

Het breiwerkje van Jannie heeft het niet overleefd: het
lag in stukken op de grond en ik heb het meegenomen.
De volgende breisels toch maar vastmaken aan de
staanders van het grote bord?
Margriet en Steffie hebben dit
Paasweekend de buienradar goed in
de gaten gehouden, want droog weer betekende sproeien. Gelukkig dat jullie je
zo betrokken voelen en het met elkaar konden
afstemmen. Ook Corrie en Robert hebben de tuin
water gegeven.
We hebben nog grote palen in de wal geslagen die
gebruikt gaan worden om drie rijen vlaggetjes aan
te bevestigen - dit doet Corrie vrijdagavond - zodat duidelijk is dat de
wal geen doorgang biedt.
Wat we morgen gaan doen:
de laatste planten worden weggewerkt, het 'keermuurtje' wordt gebouwd, misschien
kunnen/moeten we iets met de sering doen die nog steeds niet goed staat en het gedeelte bij Sunny
Camp zullen we netjes maken: paardenmest weg of goed opgeslagen (vader van Mirjam?) en
greppels weer dicht. We gaan nu ook alle plastic en karton
afvoeren. En het lijkt morgen lekker droog te blijven, bij een
temperatuur van 22 graden zal het zomers aanvoelen. Van
mij mag het hele terrein een flinke plens water krijgen, tot in
de verste hoek van het hondenspeelveld. Daar hebben we
nog een haspel voor...
Nu de inrichting bijna af is, is er tijd voor
het onderhoudswerk - gras weghalen zodat de planten niet verstikt raken - en
het ophogen van de omheining. Het weer is er perfect voor! Donderdagavond
wordt de cirkel geëgaliseerd en komen de houtsnippers erop. Zo zorgen we er
met zijn allen voor dat er zaterdag verantwoord gefeest kan worden in een
opgeruimd Allegro!
Komen jullie weer helpen? Tot ziens! Hanna

