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Beste vrijwilligers,
Jullie hebben vast ook nog lang nagenoten van het
openingsfeest. Terecht, want met de reactie van een
bezoeker "in twee woorden GEWELDIG en BEDANKT" is wel
duidelijk dat ons werk in de tuin op prijs gesteld wordt!
Er was een geweldige opkomst van
gedurende de middag zeker zo'n 500
bezoekers. De fotootjes geven een goed
beeld van de geanimeerde en gezellige sfeer. Alles zat
gelukkig mee: de muziek (van de Zagerij!) paste perfect bij de tuin, het was
lekker zonnig en droog en er was
verrukkelijk eten, met zorg gemaakt door
Corrie en haar assistentes.

De voorbereide kinderspelletjes waren helemaal niet nodig, want ja, waarom zouden we de
kinderen ook bezighouden? In de tuin zelf is voor hen echt van alles te beleven! Toch is de
crea-hoek onder leiding van Mirjam ("mij moet je daar niet voor vragen") druk bezocht en
ook werden er veel diertjes uit het water gevist (wat zag dat er gezellig uit, Silvia!).

De levendige, kleurrijke dans van Hadyr en collega gaf een extra dimensie aan het feest. We
hopen dat Hadyr, eventueel met een grotere groep, vaker wil optreden. De cirkel in de tuin
is hier prima geschikt voor!

Onze spaaractie (via NL-geeft - met dank aan Anna, Egbert, Gerie en Wilma!) en de spaarpot
in de tuin - dank Steffie!) heeft samen bijna € 260,- opgeleverd, dus die opbergcontainer en
het gereedschap komen er wel!

En we zijn er nog niet, want het aanbod aan planten gaat maar door. Gelukkig komt er ook
een vrijwilliger bij (Manuel) die meteen morgen al helpt om een taxushaag te planten!
Morgen is het regenachtig, dus misschien komt het er niet van om te maaien. Zodra het
droog is moet toch wel het gras aan de buitenkant van het hondenspeelveld weggehaald
worden om de struiken ruimte te geven! Ook in het hondenspeelveld zelf moet het gras
gemaaid worden. Steffie heeft gisteren al planten in de grond gezet en veel onkruid gewied
in het vaste plantenperk, maar andere gedeelten moeten nog. Water geven is gelukkig even
niet nodig...
Wie van jullie komt er morgen? Met een goede regenjas en
misschien maar tot 12 uur?
Wie kan er zaterdag? Waarschijnlijk ben ik er zelf dan niet, maar
dat lijkt wel een perfecte dag te worden om te maaien! Ik zal
zorgen dat de grasmaaier en de strimmer met de snoeren in de
tuin zijn!
Tot ziens, Hanna
PS:
Grote foto's (met dank aan Steffie en Gerrit) zijn ook via een link op wetransfer naar jullie
doorgestuurd. Heb je die mail niet gekregen, geef dan even een seintje. Er zit ook een
filmpje bij van de dans van Hadyr en collega.

