2015 03 23, na NLdoet
Aan allen die betrokken zijn bij de Allegro-tuin
Ondanks de kou en de regen zijn er tijdens de actiedag van NLdoet ruim 25
vrijwilligers bezig geweest in de Allegro-tuin. Bravo en, namens de gebruikers
van de tuin, van harte dank voor jullie inspanning!
Soroptimisten
Op de foto's in het album (dank je wel Steffie en
Johan) is te zien wat er bereikt is. De dames van de
Soroptimisten (Marianne, Erica, Madeleine, Karin,
Lilian, Sytske, Pauline,
Caroline, Ferry, Claudia
en Marion) hebben zich letterlijk gebogen over de
verschillende borders en er het onkruid weggehaald
(slim om een krukje te gebruiken! en wat is de
hosta-border mooi geworden!). Uit de rest van de
tuin zijn takken en steentjes verzameld.
NieuwDemocratischZeist
Een paar leden van NDZ waren ook niet bang voor vieze
handen: Renée, wat een klus: kilo's poep uit het
hondenSPEELveld opruimen
en ook nog vrolijk blijven!
(Hoezo opruimplicht?) en Anton,
Koos en Chris: de watervoorziening in de tuin wordt dank zij
jullie straks veel gemakkelijker!
Patrick had na een ochtend werk in het
Sanatoriumbos toch nog genoeg energie over om
hierbij te assisteren. Hartverwarmend, die inzet!
Riet en Martine van de Kringloop
staken hun handen uit de
mouwen om een blauwe regen te
planten voordat ze naar hun
volgende klus vertrokken. Deze
door Freerk gegeven blauwe
regen wordt straks een prachtige
blikvanger! En de grote boekenkast, waar straks weer mooie
boeken uit de Kringloop in komen, werd gerepareerd - en goed
vastgezet - door Wil.

Alain Dreves
De meest opvallende verandering in de tuin is ongetwijfeld de
aanwinst van veel struiken. Alain
verraste ons met veel groene
coniferen en struiken die nog gaan
uitlopen. Gelukkig bracht hij het
juiste gereedschap mee en
geholpen door zoontje en dochter
is de tuin bijna veranderd in een park! Alain laat zien waar hij
goed in is, zie ook gevoelstuinen.nl.
Vaste vrijwilligers
Mirjam en Steffie bereidden de perken en borders
voor op het zaaien van speciale zadenmengsels
waar we bijen en andere insecten mee hopen aan
te trekken, net zoals vorig jaar. En waar Steffie dan
hopelijk weer prachtige foto's van maakt. Voor de
planten die jullie nog aan de tuin zouden willen
schenken is nu een goede plek gemaakt. Jammer dat Ria, Anne-Fleur, Robert,
Marianne, Ben, Anneke, Corry, Lies, Marieke en anderen verstek moesten laten
gaan. Fijn dat Ellen een vaste border gaat bijhouden. Wie zou dat ook willen?
Wel dank voor jullie complimenten en aardige mailtjes. Er komt een
herkansing...
De koffie en thee (van Gerrit en Gerie) vielen ook in
de smaak. Hoe fijn is het om te zien dat zelfs al heb
je maar een paar uurtjes over, je heel veel kunt
bereiken! We zijn dan ook blij met zo'n actiedag als
NL-doet georganiseerd heeft. Helaas is die slechts
één keer in het jaar.
Lunch van Pandarve
Tijdens de heerlijke lunch, een bijdrage van Pandarve die erg gewaardeerd
werd - soep met brood en kruidenboter in een "ketel" boven een houtvuur konden de vrijwilligers lekker uitrusten en bijpraten.

Komende tijd
Maar we zijn er nog niet, want voordat het
groeiseizoen doorzet moet er nog een en ander
afgerond worden. Het zou fijn zijn als de
watervoorziening in orde is voordat het warm
wordt... De nestkasten worden nog opgehangen.
Wie kan de regenton installeren? En wat te denken
van gras knippen of maaien?
Daarom hebben we een paar data geprikt waarop we weer aan de slag gaan
met een groepje vrijwilligers, iedereen is van harte uitgenodigd om een handje
te helpen:
Donderdag 9/4 (oa watervoorziening)
Donderdag 16/4 (oa maaien en wieden)
Dinsdag 28/4 (oa zaaien en dahlia's poten!)
Dit keer op doordeweekse dagen, om ook anderen een kans te geven mee te
doen. Als je liever op een zaterdag wilt komen, dan lassen we die ook in. Als je
verantwoordelijk wilt zijn voor een specifiek gedeelte dan kunnen we dat vast
wel regelen. Laat je even weten wanneer je (weer) meedoet?
Oproep:
We kunnen zeker weer nieuwe planten gebruiken. Heb je iets over? Mail dan
naar beterzeist@gmail.com om iets af te spreken.
Prachtig toch, dat we samen in Zeist zo'n groene tuin kunnen maken en
onderhouden!
Hartelijke groet,
Hanna
0646082657

