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Beste vrijwilligers,
Heb je de container gezien? Fijn dat die er eindelijk is! Hij is
nog niet zo mooi, maar daar wordt aan gewerkt: Joska en ik
hebben hem al deels gecamoufleerd met wilgentakken en
Javelin gaat misschien een trompe l'oeil - oftewel optische
illusie - schilderen op de deuren (als Willem van Pandarve
akkoord gaat). We stellen ons voor dat de container er aan
de voorkant als een lief huisje uit komt te zien...
Het is erg fijn dat we het gereedschap nu in de tuin kunnen opbergen,
waardoor we er allemaal op onze eigen tijd bij kunnen - en het niet meer
verspreid hoeft te worden over de buurtbewoners. Of
geparkeerd hoeft te worden in mijn auto... Tijdelijk is
de container afgesloten door een hangslot met
sleuteltje - sleutels bij Pandarve en bij mij. Zodra het
bestelde cijferslot er is, geef ik de code door. In de
container stallen we ook kopjes/suiker/melk/thee, zodat we alleen nog maar
de verse koffie en het hete water mee hoeven te nemen.
Morgen - prima weer om in de tuin te werken - gaan we door met onkruid
wieden en gras maaien. Er is nog meer handgereedschap bijgekomen:
tuinhakken, schoffels, smalle steekschepjes, een zaag en er is het nuttige
elektrische gereedschap. Helaas heb ik nog geen goede 'heggenschaar'
kunnen vinden, dus als je er zo één wilt gebruiken, neem dan je eigen
schaar mee. Hiernaast zie je een actiefoto van gemeentewerkers die de
taxushaag onderhanden nemen! Goed werk!
Inmiddels is er regelmatig contact tussen de "waterdragers" in de "sproeiploeg". Sommige
vrijwilligers hebben aangegeven buiten de vaste tijden op de woensdag en zaterdag mee te
willen helpen om de planten water te geven. Dat blijkt ondanks de
vele regenbuien toch vaak nodig te zijn op de poreuze zandgrond van
de Allegrotuin. Wil je je aansluiten en in overleg met de anderen ook
wel eens met water spelen ;-)? Geef het door! Dat verlicht vooral in de
zomer (warmte en vakantieperiode) de taak van de anderen.
Dit keer weinig foto's in de mail, want alle aandacht mag er zijn voor het fotoalbum van
Steffie! Laat je inspireren door de liefde van Steffie die hieruit spreekt voor "Alles wat leeft
en groeit en ons altijd weer boeit in onze Allegrotuin!": http://www.mijnalbum.nl/Album=HBPJHHRO
Steffie werkt het album regelmatig bij, dus kijk een dagje later nog eens... Deze foto's vinden
hun weg (mede) via twitter naar het grote publiek, waardoor nog meer mensen in Zeist
kunnen genieten van de Allegro-tuin, waar we met z'n allen zo goed voor zorgen!
Kom je morgen helpen? Het is fijn als je dat door kunt geven op mysportsplanner, zo niet,
meld het mij, dan vul ik het voor je in.
Groet, Hanna

