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Beste mensen,
Ziehier nog een laatste nostalgisch beeld van de
winter in de Allegrotuin. Dank zij de kerstboom
van Cor Quint en Alain en de extra lichtjes van
Wil straalde de Allegrotuin ook ik de donkere tijd
een mooie sfeer uit!
Maar dit was de winter. Zijn jullie ook wakker uit
de winterslaap? De meeste moestuinbakken staan er gelukkig netjes bij, in
afwachting van de gewassen die jullie daarvoor bestemd hebben.
Wacht je op een goede gelegenheid om zaad aan
te schaffen? Op 28 februari wordt In Driebergen
(Kraaybeekerhof) de nationale zadenruilbeurs
gehouden. Je kunt er overigens ook zaden kopen
en zelfs krijgen...
Uit de tekst van de website van de zadenruilbeurs "reclaim the seeds":
Fietsend door Driebergen en Zeist kunnen deelnemers kennismaken met enkele buurtmoestuinen en
andere biodiverse tuinen. Alle deelnemers kunnen, aan het begin van het nieuwe seizoen, hun handen
uit de mouwen steken bij een van deze tuinen.

Als alles volgens plan verloopt, zal tijdens dit "zadenweekend" op
zondagmiddag 1 maart rond half 3 een groep belangstellenden de Allegrotuin
met een bezoek vereren. Wie van jullie wil die gasten achtergrondinformatie
geven en hen zó enthousiast maken voor de mooie tuin dat zij graag regelmatig
terug willen komen om mee te helpen de tuin te onderhouden?
We hebben de tuin ook aangemeld bij NL-doet, de nationale vrijwilligers doedag op 21 maart. Een mooie datum voor de start van het echte tuinwerk. We
maken er een gezellige dag van. Het zou fijn zijn als jullie allemaal kunnen
komen!
Op meerdere plekken in de tuin steken er al
groene puntjes de kop op, maar deze ranonkel
is de enige voorjaarsbloem die al bloeit. We
hebben in de tuin geen sneeuwklokjes gepoot
omdat daar wel gemakkelijk aan te komen is:
als je daar straks, na de bloei, een paar van
kunt missen dan zijn ze zeer welkom!

Wat nu te doen in Allegrotuin?
Op dit moment is er in de tuin nog niet veel te
doen. Wel hebben Robert en ik de grote
boekenkast opgeruimd (omgevallen...?) en de
boeken afgevoerd (met Gerrit), balken opgeruimd
en het zeil weer over de compostberg gelegd.
Binnenkort gaat Ria afval "jutten", dat langs de randen "aangespoeld" is. Wil
heeft samen met Anton en Robert de kerstboom ontmanteld en hij zorgt
ervoor dat de lichtjes blijven branden. Na een pak sneeuw was de
stroomvoorziening, zelfs bij Sunny Camp, behoorlijk ontregeld! Gelukkig kon
Wil dit snel oplossen. Anton moeten we helaas even missen: bij een nare val is
zijn heup gebroken. Hij is aan het herstellen maar er staan 6 weken voor de
revalidatie! Wij wensen hem sterkte en beterschap! De vogels zullen even
moeten wachten met nestjes zoeken ;-) totdat Anton zijn heup weer heeft
laten helen...
Zien we elkaar op 13 en/of 14 februari in het gemeentehuis? Zie de link voor
het programma van "24 uur feest van de democratie". Op zaterdagochtend zal
Wil een presentatie geven over het succes van de Allegrotuin, dat als voorbeeld
dient voor projecten die opgezet worden in de Vogelwijk en in de Verzetswijk!
Je kunt daar ook de initiatiefnemers van het Platform Stadslandbouw
ontmoeten, die groene projecten overal in Zeist willen stimuleren.
Voor mooie foto's van de Allegrotuin is het wachten nu op de Steffie. Ik hoop
dat zij gauw weer een nieuw fotoalbum kan maken over de groei en bloei in het
komende seizoen! En een mooie overzichtsfoto uit het raam van Johan stel ik
ook op prijs! Want we verwachten dat de inzet van Anne-Fleur, Ellen, Ria,
Steffie zelf, Anton en Anna, Wil, Robert, Gerie, Mirjam en Margriet veel
bloeiende voorjaarsbloemen op zal leveren! En ik ben erg benieuwd naar de
spannende kruiden en groenten die straks in de bakken omhoog zullen komen!
Hartelijke groet en tot ziens, Hanna

