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Beste mensen,
Morgen is het weer een stuk frisser, maar het lijkt
erop dat de spat regen niet in Zeist gaat vallen.
Wat water op de taxus, rodo's en andere dorstige
planten zal welkom zijn, zeker omdat het de
volgende week ook droog lijkt te blijven. Gelukkig
houdt Steffie ons goed op de hoogte van de sproeibeurten. Wie kan/wil het deze week een
keer (in overleg met Steffie) overnemen? Het wordt steeds gemakkelijker, want er is een
gieter en de haspels liggen naast de waterslang onder het podium. En binnenkort komt er
een container waar al het gereedschap in past! Eventueel kun je op de sportsplanner
invullen wanneer je komt.
Kom je onze ploeg morgen weer aanvullen? We gaan, verrassing
;-), onkruid wieden. Anneke en Margriet hebben woensdag de
buitenkant van het hondenspeelveld zo goed als onkruidvrij
gemaakt en Wil heeft veel gras en bijvoet weggeknipt uit het
loopgedeelte. Ben en Robert hebben weer een flink stuk pad
bestraat.
Nu zijn er nog een paar grote 'bijvoeten' die weg mogen en we hebben de buitenkant van de
Antonlaan-wal om te bewerken. Het kan handig zijn om een eigen heggenschaar mee te
nemen...
Fijn om te zien hoe er met plezier gebruik gemaakt wordt van de tuin!
Ook het terras van Pandarve is erg mooi en fleurig geworden. Goed om te
weten: de vrijwilligers die helpen mogen af en toe een maaltje groenten
meenemen 'uit eigen tuin'.
Ik begin morgen om 10 uur en moet uiterlijk om 12 uur weg. Ik neem
weer koeken/kopjes/melk en suiker mee. Als je zelf liever op andere
tijden komt, is dat natuurlijk ook prima. Als je wilt weten wat je zou
kunnen doen, neem dan even contact op.
Nog een update over Jannie: ze is weer thuis uit het ziekenhuis. We vertrouwen erop dat ze
met rust en de goede zorgen van Jan vast wel beter wordt, al zal dat misschien langzamer
gaan dan we allemaal graag zouden willen.
Aardig om te weten: er ligt geen hondenpoep meer in de tuin! Nu het gras gemaaid is in het
hondenspeelveld is het daar ook schoon gebleven. Toch moeten we ook zelf even blijven
opletten en eventueel schoonmaken, want er zijn blinden die met hun geleidehond gebruik
maken van het speelveld. Al wordt de opruimtaak eventueel ook door andere
hondenbezitters uitgevoerd. Goede samenwerking!
Tot morgen! Hanna

