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Beste mensen,
Het is weer eens tijd voor een uitgebreide update over de Allegro-tuin. Al hoorden jullie misschien
niet veel, er gebeurde wel van alles. Anne-Fleur heeft stug doorgewerkt aan het knippen van het
onkruid. Mede door haar werk staan de wallen er nu zo mooi bij! Steffie is terug van vakantie. Helaas
met gips om haar voet, maar gelukkig kan ze wel foto's maken ;-), zie link hieronder. Ook is op tijd
voor de Duurzame Markt het podium deels opgeruimd.
Buxus, bemeste tuinaarde en compost
Er is een nieuwe buxushaag geplant en een deel van de (dorre) taxus is ook vervangen door buxus. Er
is 5 kuub bemeste tuinaarde geleverd, daarvan is ruim gebruikt om de buxussen een vruchtbare
bodem te geven. De rest van de aarde wordt gebruikt voor uitbreiding van de vaste-planten-border
en voor de bloembollen. En natuurlijk om planten die nu nog gebracht worden goed aan te laten
slaan. Ook is er 5 kuub compost gebracht. Die gaan we binnenkort verdelen over de planten die wel
wat extra's kunnen gebruiken in deze arme grond.
Voorjaarsbollen
Zoals jullie vast niet ontgaan is, zijn we een actie gestart om voorjaarsbollen te
krijgen, zie ook: http://oogopzeist.nl/2014/10/03/1000-bloembollen-gevraagd/. Er heeft een
persbericht in de Nieuwsbode gestaan en tijdens de Duurzame Markt hebben we al
aardig wat bollen gekregen. Als je wilt helpen bij het bollen poten, geef dan een paar
data door, dan maken we óf met een grote groep, óf met een paar kleine groepjes
een afspraak. Het lijkt erop dat het volgende week elke dag erg veel gaat regenen.
Daarom houd ik de week erna - van 27 oktober tot en met 31 oktober - vrij om in
principe elke dag te helpen met bollen planten. Wie kan en wil wanneer helpen?
Boekenkasten
Er zijn boekenkasten in de tuin gekomen, gedoneerd door de Kringloop
en gevuld met boeken die we speciaal voor de tuin hebben uitgezocht.
De boeken zijn om in de tuin te lezen, maar lenen en andere boeken
terugzetten mag ook. De boeken worden tegen de regen beschermd
met door een plastic "gordijn". Prachtig om te zien dat ondanks alle
drukte tijdens de Duurzame Markt iemand tijd en rust vindt om te
lezen...
Duurzame markt
Het was erg gezellig tijdens de Duurzame Markt: zie de foto's oa van Steffie.
Veel mensen kwamen speciaal voor de Waslijn. Fijn dat Gerie hielp bij het
openen en afsluiten van de container. Van de weggeefwinkel hebben we
tuingereedschap gekregen en aan het eind van de dag kwam daar nog een
regenton en een compostvat
bij! Men overweegt om vaker een soort marktje op
in de tuin te organiseren.
Moestuinbakken
Wil iedereen die zich heeft opgegeven voor de
moestuinbakken even contact met me opnemen? Ergens in de week van 27 oktober wil ik graag laten
weten wie welke bak heeft gekregen. Ook worden dan afspraken gemaakt over het beheer en het
onderhoud en wanneer je kunt beginnen.
Tot ziens! Hanna
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