2015 05 03 Nieuws uit de Allegro-tuin
Zoals iedereen kan constateren die er langs komt
wordt de tuin erg goed benut. Elke dag zijn er
bezoekers die de tuin weten te waarderen: lezen,
spelen, kletsen, picknicken en de moestuinbakken
verzorgen en natuurlijk de hond uitlaten. En wij
zorgen er met zijn allen voor dat de tuin er steeds
mooier bij komt te liggen! In een gezellige sfeer, met soep van Nila, is er ook in
april weer veel gedaan in de tuin.
Watervoorziening
Nu SunnyCamp zo goed was om aan hun muur een kraan voor
de tuin aan te laten leggen is het water geven van de planten
en de moestuinbakken een kleine klus . Dank zij stevig
aanpakken van Anton, Co, Wil, Robert, Chris, Koos en Patrick
voeren leidingen het water naar de uithoeken van het terrein.
Er zijn nu 4 watertappunten in Allegro-tuin: bij SunnyCamp,
het hondenspeelveld, de moestuinbakken en bij Pandarve. En
dan heb ik de regenton nog niet eens meegerekend . Goed
opletten: er staat erg veel druk op de kraan bij SunnyCamp!
Niet te ver opendraaien en altijd goed afsluiten na gebruik.
Vele handen maken licht werk
Ria heeft met hulp van Co en Margriet dahlia's
langs het hondenspeelveld gepoot. In die
border is door Steffie
gezaaid. Dat wordt
vast net zo bloemrijk
als vorig jaar! Die
bloemen trekken insecten aan, waarvan een deel
gegeten kan worden door de vogels. Anton en Wil
hebben alvast nestkasten voor ze opgehangen ;-)
De jeugd zal blij zijn met de opknapbeurt van de hut! Robert
heeft die met verse wilgentenen onder handen genomen zodat
die er weer netjes en stevig bij staat.
Dit is de afvalbak, die door Anton elke
week geleegd wordt. Nou kan het toch
niet meer mis gaan met het afval…

Op de plek van het podium rond het heuveltje met
voorjaarsbloemen heeft Steffie zaaiperken gemaakt.
We zijn benieuwd wat er te voorschijn zal komen!

Duurzame markt
Een deel van de duurzame markt op 30 mei wordt in de tuin gehouden. Niet
alles staat al vast, maar dat het boeiend wordt, is al wel duidelijk. Wat denk je
van een demo en workshop Capoeira? En muziek maken tijdens een workshop
van trommels, cajons en djembé's? Er zijn allerlei 'duurzame' hapjes, plannen
voor een kinderkooktuin, repair café en nog veel meer… Meer informatie volgt.
Prachtig dat dit in de tuin kan plaatsvinden!
Excursie
Bij voldoende belangstelling gaan we op “excursie”: samen kijken bij andere
moestuinen in Zeist, om van elkaar te leren en elkaars werk te bewonderen.
Wil je mee? Tijd in overleg. Aanmelden via Hanna.
Koningsdag
Om voor Koningsdag te tuin te beschermen waren er natuurlijk
voorzorgsmaatregelen genomen. Corrie, Marijke, Gerrit, Robert, Alain, Steffie
en anderen hadden de bloemperken afgeschermd met lint en vlaggen en de
wallen en moestuinbakken ontoegankelijk
gemaakt. Zoals elke jaar was ook een deel van
de wal tijdelijk verplaatst, om de ingang te
vergroten voor de feestgangers. Wij zijn blij dat
het feest goed verlopen is en dat Pandarve en
de honderden bezoekers een geweldige dag
hadden!
Kijk voor meer mooie foto's op Koningsdag en Allegrotuin 2015 (Steffie) en op
AllegroTuin (Wil). Deze albums worden steeds aangevuld met nieuwe plaatjes!
En nu?
De komende tijd gaan we ons richten op het onderhoud: maaien, wieden en
water geven. Op woensdag 6 mei en op donderdag 7 mei gaan we weer aan de
slag. Op woensdag staat het zware werk op het programma: opruimen/rotzooi
afvoeren en compost uitrijden met kruiwagens. En we maken een begin met
grasmaaien. Donderdag gaan we verder. Naast het gewone werk is het doel
voor deze week om het gras op de wallen te maaien en het gras op lastige

plekjes rond de wilgenhut en rond bloemperkjes kort te knippen. En de laatste
dahlia's van Hendrien - achter de buxuscirkel van Annette - gaan de grond in.
Het is erg fijn als je mee wilt helpen! Dat kan woensdag vanaf 11 uur en/of
donderdag vanaf 10 uur. Ook al heb je maar een uurtje: je hulp is erg welkom!
Kun je woensdag en donderdag niet en wil je wel graag een andere keer langs
komen om je handen uit je mouwen te steken? Neem dan even contact met
me op.
Hartelijke groet,
Hanna
06-46082657

