2015 08 23 Nieuws uit de Allegro-tuin
Water
De vakantie is voorbij - en daarmee ook het zomerse weer? Dankzij Steffie, Ria,
Anton, Marieke - af en toe geholpen door de
weergoden - is de Allegrotuin weer groen
geworden. Helaas hebben niet alle struiken en
planten het overleeft. Hebt u nog lavendel voor
de tuin? Die doet het goed op de walletjes.
Om ook de gesignaleerde
kikker welkom te heten in de tuin, hebben we een klein
vijvertje ingericht. In het water zorgt een pompje voor
het rondpompen van zuurstof - natuurlijk aangedreven
door energie van de zonnepanelen! Ook is aangesloten
op zonne-energie een prachtige lantaarn - net zo als de
vijver en de pomp gekregen van lieve mensen die op hun
manier meedoen aan het in stand houden en verfraaien
van de tuin!
Het ziet er naar uit dat er
de komende tijd voldoende water uit de lucht
gaat komen om de planten lekker te laten
groeien. Daar profiteert dan ook het gras van, dus
we zullen de komende tijd besteden aan het
maaien of knippen ervan.
Klussen
Patrick's klus vordert gestaag: hij verzet letterlijk - een berg, door een deel van de wal
naar het hondenspeelveld te transporteren.
We hopen dat Samira gauw terug is van vakantie
zodat ze de planten
op de walletjes
mooi tot hun recht
kan laten komen.
Kijk ook eens naar de paal met informatie (goed
werk, Steffie!) over wat er in de tuin te zien is.

De bloemenperken, door
Steffie en Ria onderhouden, staan er 'florissant'
bij. We genieten elke
keer weer van onder
meer de zonnehoed en
de dahlia's. Prachtig zijn
de zonnebloemen die dit
jaar in de tuin staan: subtiele kleuren en trossen bloemen!
Welkom
Er schijnen nog steeds mensen in Zeist te zijn
die niet weten dat de tuin vrij toegankelijk is
voor iedereen - die zich er netjes gedraagt ;-)
De buurt weet het al wel: spelende kinderen,
picknicks en zelfs vergaderingen komen we
tegen. Zegt het voort!
Rommelmarkt - sponsoractie
Zoals je weet wordt de tuin door vrijwilligers
bijgehouden. Met plezier van onszelf en tot
genoegen van de mensen en dieren die er
komen genieten! Omdat een klein beetje
financiële armslag ons veel meer mogelijkheden
biedt willen we de middelen van de tuin aanvullen door op 20 september een
rommelmarkt te houden. In de Allegro-tuin wordt dan door oa Pandarve een
"Happy-hippie-evenement" georganiseerd, waarover later meer. We doen een
beroep op allen: hebt u spullen die voldoende waardevol zijn om bij een
rommelmarktverkoop iets op te leveren? Wilt u
meehelpen bij organisatie en verkoop? Laat het
ons weten.
De opbrengst van die dag wordt gebruikt voor
onderhoud en verfraaiing van de Allegrotuin.
Denk aan: mest om planten volgend jaar weer te
laten bloeien, grote, groenblijvende, droge-zandgrond-minnende-struiken of
bomen, aanleg elektra voor lamp en vijverpomp, klein gereedschap, eindelijk
beter gras op de grond… Ook voor suggesties ter verfraaiing en verbetering
houden we ons aanbevolen!

Mocht u dit teveel werk/tijd vinden dan stellen we een
financiële donatie natuurlijk ook erg op prijs ;-)
tnv Stichting Beter Zeist NL98 INGB 0005 8035 12.
Vriendelijk dank!
Foto-albums
Nog meer prachtige foto's
- van Steffie en Wil - kunt
u bekijken in de steeds
weer aangevulde albums:
Allegrotuin 2015 en Allegrotuin.
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