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Beste vrijwilligers,
Morgen wordt het prima weer. Om op 24 mei, tijdens de opening, de
tuin er mooi bij te laten liggen, kunnen we van het redelijk droge weer
profiteren en met het nieuwe gereedschap het gras en onkruid in de
wallen kortwieken. Steffie gaat bloemenzaad rond de zwarte potten
zaaien en we maken nog een bloemperk in de buurt van de
'elektriciteitscentrale'. Wie, met grote auto of aanhanger, wil
morgenmiddag mee om stoelen te halen voor het openingsfeest?
Er wordt ook verder gewerkt aan het trimparcours en de picknicktafel.
Graag wil ik jullie hulp vragen bij de
opening van de tuin. Samen met Corrie hebben daarvoor
prachtige plannen bedacht: schminken natuurlijk, een ijskar
doet het ook vast goed. Misschien komt er wel een optreden
van de dansgroep van Gerie! En wat dachten jullie ervan om
de aanwezige kinderen samen een speelhut van wilgentenen
en boomstamblokken te laten bouwen, natuurlijk onder de bezielende leiding van Wil,
Anton en Robert? Als de hut af is zal Wil ze leren hoe je zonder horloge (of mobieltje) toch
kunt zien hoe laat het is. Of wat vinden jullie van ouderwetse spelletjes als touwtrekken en
koekhappen? Of, voor de rustiger momenten, lekker verven? Corrie wil de kinderen wel een
erwt in een potje laten planten. Dat potje mag mee naar huis en het plantje moet goed
verzorgd worden. Er worden wafels gebakken en Corrie gaat
een 'proeverijtje' houden met kleine hapjes. Iedereen kan in
vuurkorven z'n eigen broodje bakken van een klompje deeg. Of
een ouderwetse vers gebakken wafel eten! En iedereen die kan
breien helpt natuurlijk mee om de tuin met wildbreisels te
versieren...
Bij de voorbereiding en de uitvoering is vanzelfsprekend hulp
nodig. We doen hierbij een beroep op jullie allen! Morgen zullen we de plannen verder
uitwerken. Laat je weten of je komt op zaterdagmiddag 24 mei en of je kunt helpen bij de
voorbereiding?
Het programma maken we donderdag af en dat zal vrijdag naar onze achterban verstuurd
worden in de Nieuwsflits van de Stichting Beter Zeist, die voor deze gelegenheid ook naar
jullie e-mailadres gestuurd wordt.
Hartelijke groet, Hanna

