2014 07 29
Beste mensen,
Ook in de vakantie is er bedrijvigheid in de Allegro-tuin. Niet iedereen kan er zijn, daarom in
deze mail een overzicht van de ontwikkelingen.
Speeltoestel en Medicine Wheel
Wil, die regelmatig op woensdagochtend in de
tuin is, heeft een wipwap gemaakt, waar al
dankbaar gebruik van gemaakt wordt.
Deze wilgentak is door Javelin en Wil in de grond gezet als middelpunt van
een Medicine Wheel, waar Javelin nog een toelichting bij zal geven. Met dikke
stammetjes aan de buitenrand van de houtsnippers-cirkel zijn de
windrichtingen aangegeven. Alain zal nog zorgen voor een nieuwe lading
houtsnippers.
Mulchen
Goed om te weten: het gras en fijn onkruid wordt op advies van Ellen
en Patrick gebruikt om te "mulchen". Dat wil zeggen dat het droge
fijne onkruid (ontworteld) tussen de planten gelegd wordt. Een
methode die er onder meer voor zorgt dat de grond niet te snel
uitdroogt en "ongewenst kruid" minder kans krijgt te wortelen. Zie
foto: dus niet opruimen! Het groffe onkruid (bijvoet en distels) mogen
verzameld worden in de witte puinzakken. Die worden door mij naar
de vuilverwerking gebracht.
Sproeien
Steffie, die bijna elke dag wel even - en vaak langer - naar de tuin
komt, coördineert de sproeitaak, die samen met Anne-Fleur,
Marloes (die nu op vakantie is) en anderen uitgevoerd wordt.
Gelukkig helpt de hemel af en toe een handje.
Op de foto zie je vlnr Wil, Ellen en Steffie genieten van de pauze.
Fotoalbums
Steffie vult het fotoalbum steeds aan, met foto's van insecten, nieuw bloeiende bloemen en
vruchten en de bezoekers van de tuin. Sommige foto's zijn zelfs al 151 keer bekeken!
Bovendien zorgt ze ook voor de vogels: de waterbak is een succes, maar het voer wordt wel
erg snel opgegeten...
Het fotoalbum van Wil - dat vooral de ontwikkeling van de tuin laat zien - is aangevuld met
recente foto's.
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Container
Dat Willem van Schaik (van Pandarve) een container heeft laten
plaatsen - waar wij dankbaar gebruik van maken om ons gereedschap
in op te bergen zal je niet ontgaan zijn. Nu hij de opdracht heeft
gegeven aan kunstenaars Martijn en Violette om de container te
beschilderen - zie het kleurrijke resultaat - zijn wij er helemaal blij
mee.
Breiwerkjes
Gelukkig dat de door Jannie gehaakte plantenhanger weer terecht is.
Die was door Gerie veiliggesteld en is nu, samen met de
ander breisels, door Silvia en Gerie op een goede plek
opgehangen, met leuke bloemen er in.
En er zijn meer 'wildbreiers': in de hut verscheen een
'dromenvanger', cadeautje van Sarissa en Amber - een moeder en
een leerling van de Damiaanschool. Klassen van die school
(Rozenstraat) bezoeken vaak de tuin. Tot veel plezier van de
Weeshuislaanflatbewoners!
Films
Johan Smit, die in die flat woont, heeft een prachtig uitzicht op de tuin. Hij heeft een paar
filmpjes gemaakt tijdens de openingsdag. Als je die wilt zien, laat het me weten dan stuur ik
ze via wetranfer op.
Stoelen opruimen
Van Johan hebben we een poos geleden een paar groene tuinstoelen gekregen, die door
veel bezoekers in de smaak vallen. Jammer is wel dat sommigen (jongelui) de stoelen
meenamen naar de parkeergarage aan de Antonlaan. De rommel en het lawaai dat ze
maakten werd uiteraard niet op prijs gesteld door een bewoner. Daarom hebben we
besloten dat er slechts 6 stoelen vrij in de tuin mogen staan, de andere bergen we op in de
container.
Gezellige avond
Die komen mooi van pas als op een avond in september alle vrijwilligers gezellig in de tuin bij
elkaar komen! Datum moet nog vastgesteld worden.
Duurzame markt
Die stoelen kunnen ook gebruikt worden tijdens de Duurzame Markt op 11 oktober. Meer
informatie volgt nog. Hieronder op verzoek van de organisatie een vraag om hulp:
Tijdens de Duurzame Markt op 11 oktober die in de Allegrotuin zal plaatsvinden komt van 13 tot 15 uur
ook een Waslijn. Dat is een kledingruil-concept zie https://nl-nl.facebook.com/deWaslijn. De organisator van de
Waslijn, Mieke Deiters, zoekt nog ongeveer 6 vrijwilligers. Zij vraagt hen om te helpen met opbouwen
(vanaf ca. 12 uur), kleding in te nemen/te keuren, en op maat op te hangen en na afloop alles op te
ruimen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden of meer informatie krijgen bij Mieke: Mieke@dewaslijn.com of 0614488491.
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Vuur?
We moeten wel alert blijven op oneigenlijk gebruik van de tuin: ik
constateerde zelfs een begin van een brandje, als ik tenminste de zwarte
vlekken op het hout onder de "dug-out" goed interpreteer...

Planten
Er zijn nog steeds mensen die planten aan de Allegro-tuin aanbieden. Vorige week hebben
we 3 grote hortensia's geplant. Weliswaar op hoop van zegen - geen idee of ze zo'n
verhuizing tijdens de bloei overleven. Maar anders waren ze toch weggegooid, dus het is
prima om ze tenminste deze kans te geven.
Vuilnisbak en poepzakjes
Er is behoefte aan een prullenbak in de tuin - of eigenlijk: er is behoefte aan het opgeruimd
worden van afval. En dat laatste wordt waarschijnlijk gemakkelijker gemaakt als er een
vuilnisbak in het zicht en op werpafstand staat ;-) Kunnen we die zelf maken en
schoonhouden? Bram - de wijkmanager - is nog op vakantie. Als hij terug is zal ik hem nog
eens polsen.
Wie wil bij het gemeentehuis hondenpoepzakjes halen? Doe maar 4 setjes, want ze gaan erg
snel op.
Wie komt er morgen naar de tuin? Geven jullie dat aan in mySportsplanner?
Tot ziens, misschien morgen al?
Hanna
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