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Beste mensen,
Hoewel er erg regelmatig en met een trouwe ploeg water gegeven wordt, is
de zandgrond bijna niet vochtig te houden. We doen er aan wat we kunnen.
Er komt een door SunnyCamp gesponsorde buitenkraan bij, bij hun
achteringang, zodat we 2 x zo snel water kunnen geven. Morgenochtend gaan
we in elk geval weer sproeien, want die ene druppel
regen die voorspeld wordt is onvoldoende voor de
dorstige bomen. En de borders hebben nu ook
meer water nodig want de meeste bloemen bloeien inmiddels.
Ook de eerste dahlia is gesignaleerd!
Gelukkig wordt er in de tuin veel gespeeld. Ook met het losliggende hout. Dat
mag, daar is het voor. Maar vaak is het daarna wel weer nodig om alles weer
op te ruimen zodat het niet te chaotisch wordt. Om misverstanden te
voorkomen is besloten dat veranderingen die in de tuin - door ons - bewust
aangebracht zijn, gemeld worden, zodat niet iemand anders de aanpassing
weer ongedaan gaat maken... Om de tuin zo overzichtelijk en veilig mogelijk te
houden zullen we ervoor zorgen dat de bewust verplaatste boomstammen, blokken of
takken vastgezet worden. Dat is al gebeurd bij de boomstam, zie fotootje, in het verlengde
van de buxushaag: die is stevig vastgelegd. Er is door Steffie een bak water voor de vogels
klaargezet, die morgen een definitieve plek krijgt. De stenen,
tegels en resttakken zijn door Ben naast/achter de container
gelegd. Het ziet er weer keurig netjes uit. Ik zal mijn best doen
om alle blijvende aanpassingen te vermelden in de mail. Soms
zal een foto voldoende zijn.
Morgen gaan we weer verder met de bijvoet. Waarom we willen we toch juist dat kruid
overal verwijderen? Omdat het vrij snel hoog wordt en groeit op plekken waar men wil
lopen of het overwoekert andere, gewenste, planten. Bovendien laat het zich niet
(gemakkelijk) met de grasmaaier verwijderen en zelfs voor de strimmer zijn de stelen te taai.
Terwijl de nog jonge scheuten gelukkig wel gemakkelijk met de hand uit de grond te trekken
zijn. Volgende week brengt Alain weer een lading houtsnippers voor de cirkel. Marianne is al
begonnen om die onkruidvrij te maken. Dat maken we morgen af. En we gaan onder andere
rond de moestuinbakken de grond schoonmaken, zodat het er daar weer mooi uitziet.
Javelin gaat aan het mooi maken van de container beginnen. Het is prima weer voor een
gezellige tuindag - van 10 tot half 1 - en ik ben benieuwd wie er morgen weer komt helpen...
Tot ziens! Hanna

