2015 06 29 Nieuws uit de Allegro-tuin
Hittegolf
Tot nu toe lukt het ons aardig om de
grond rond de planten in de Allegro-tuin
nat te houden. Voor de komende
hittegolf en de vakantieperiode doen we
wel graag een beroep op jullie. Wie kan
1 of 2 keer aan het eind van een dag de
tuin een uurtje sproeien? Laat het me weten via
beterzeist@gmail.com. Als je al "teamlid" bent, kun je je ook inschrijven via
sportsplanner.

Onderhoud
De droogte heeft ook z'n goede kanten: zo blijft het gras
op het veld kort ;-) Helaas hebben niet alle planten het
gered: Robert, Wil, Steffie en Ria hebben gele buxussen en
andere zieltogende planten inmiddels verwijderd.
De kerngroep van vrijwilligers - elke donderdag zijn we in
de tuin - heeft voor het onderhoud hulp gekregen:
Patrick, die het kale walletje afgraaft, en Samira die
sproeit en onkruid wiedt, zijn aan ons "uitgeleend" door
Abrona. Marieke kan op vrijdag de tuin water geven. En
dat is al meteen voortvarend en met beleid aangepakt!
Super! Bedankt ook Paula, voor de struiken en plantjes.
Leuk trouwens dat er zoveel oud-vrijwilligers blijven meeleven
en nog regelmatig langskomen om gezellig bij te praten of
mailen (Matthijs, Margriet, Gerie,
Marianne, Silvia) en dat geldt
natuurlijk ook voor de buurtbewoners. Fijn dat Johan de boel
goed voor ons in de gaten houdt!

Het is erg motiverend om bezoekers, buurtbewoners en kinderen) te zien
genieten van de tuin! Een compliment voor de hondenbazen is ook op zijn
plaats: het speelveld ziet er super schoon uit!
Afval, reparaties en nieuwe ontwikkelingen
Gerrit heeft de boekenkast ingericht met
verse boeken, nadat die gerepareerd is door
Wil. Lezen en lenen mag natuurlijk, boeken
aanleveren wordt ook op prijs gesteld!
Anton, Wil en Robert hebben zich weer uitgeleefd. Er hangen nestkasten voor
zwaluwen, er is een nieuw speelhuisje gebouwd, de oude lampjes zijn uit de
boom verwijderd en het regenwater loopt via een gootje in de
regenton. We zijn Anton erg dankbaar
voor het afvoeren van het tuinafval.
Misschien kan Jan weer een keertje
rijden voor het groffere werk? Dankzij
de Weggeefwinkel (Jantje Paasman) en Anton voor de reparatie - heeft de Allegro-tuin er weer een
mooie kruiwagen erbij!
Dieren
Naast de zwaluwen hebben veel andere
dieren de tuin ontdekt. De tuinpoes heeft
er haar jachtterrein. Putters, duiven en
merels vinden er voedsel en zelfs een pad is gesignaleerd. Voor
meer dierenfoto's zie het album! Gelukkig blijven de slakken weg
bij de hosta's - zou de koperstrip werken of is het de droogte?

Foto-albums
Nog meer prachtige foto's - van Steffie en Wil - kun je bekijken
in de bijgewerkte albums: Allegrotuin 2015 en Allegrotuin.
Hartelijke groet,
Hanna
06-46082657

