2014 05 30
Beste vrijwilligers,
Taxushaag
Samen met Anne en Ben hebben Manuel, Margriet, Marianne en ik - in
overleg met Marilies - de taxushaag een plek
gegeven. Zie de fotootjes: er is in de stijl van de buxuscirkel een kwart
cirkel rond de andere picknicktafel gemaakt. Misschien staat die tafel nu
te dicht bij de haag, maar we wachten af hoe dat in de praktijk aanvoelt.
Wilgentunnel
Robert heeft woensdag weer wat opgeruimd en een begin gemaakt met de
wilgentenentunnel die vanuit de hut naar de speelcirkel komt te liggen. Goed idee, waarbij
in elk geval Manuel wel wil helpen.
Hondenspeelveld
Steffie kwam ook langs: we hebben laten zien waar Marianne in het hondenspeelveld
kwetsbare planten neergezet heeft. Ze zijn gemarkeerd met stenen en het gras eromheen is
weggehaald. In de droge periode zullen die nieuwe plantjes ook water moet krijgen. De
volgende grote onderhoudsklus is het maaien van het hondenspeelveld en het gras
weghalen tussen de struiken aan de buitenkant van het hondenspeelveld...
Pad bij ingang
Zand dat uit de taxusgaten kwam is op het pad gelegd. Fijn dat Anna
en Anton het bestraten daarvan op zich genomen hebben.
Zaterdag 31 mei
Helaas, maar zeer begrijpelijk, hebben veel mensen hebben zich voor a.s. zaterdag afgemeld.
Omdat ik er zelf ook niet kan zijn, maak ik voor die dag geen programma. Mocht je graag
willen komen - graag! Er is natuurlijk altijd wel onderhoud te plegen en er zijn tenminste 3
vrijwilligers die me hebben laten weten wel te kunnen: Marianne vdG, Steffie en Manuel.
Neem, als je kunt, wel je eigen gereedschap mee. Of, als je graag wilt maaien: bel me dan
even dat zal ik zorgen dat er gereedschap gebracht wordt.
Oogst
Er zijn af en toe groenten om geplukt te worden, in overleg met Corrie zou je af en toe iets
kunnen meenemen.
Spaden
We misten woensdag onze twee spaden. Heeft iemand ze gezien of mee naar huis
genomen?
Groet, Hanna

