Allegro-tuin
Inmiddels is de Allegro-tuin een begrip. Niet meer weg te
denken uit het centrum van Zeist. De tuin wordt precies
gebruikt waar die voor bedoeld is: kinderen spelen er,
mensen ontmoeten elkaar of lezen een boek en genieten
van de rust, ruimte, het groen en de bloemen. In het
hondenspeelveld spelen honden en de poep wordt netjes
opgeruimd. In de moestuinbakken groeien groenten en
kruiden. Buurtbewoners picknicken in de tuin en er
worden zelfs vergaderingen en feesten gehouden. Ook voor evenementen
kan men in de tuin terecht: op zondag 20 september de Happy-Hippymarkt en al voor de 3e keer de Duurzame Markt (zaterdag 10 oktober).

Wie zijn toch de mensen die dit mogelijk maken?
Op initiatief van Stichting Beter Zeist hebben zo'n 50
vrijwilligers zich ingezet om deze tuin te ontwikkelen, met
planten en spullen, gedoneerd door veel inwoners van Zeist, op het braakliggende
terrein dat door de projectontwikkelaar ter beschikking gesteld is. Eetcafé Pandarve en
Sportwinkel SunnyCamp steunen dit project in natura. Veel
bedrijven in Zeist en omstreken hebben vorig jaar een donatie
gegeven aan de tuin, waardoor we in 2014 een mooie start konden
maken. Allemaal na te lezen op de site van BeterZeist en te zien in de fotoalbums
van Steffie en Wil.

Hoe onderhoud bekostigen?
We gaan ervan uit dat we ook in 2016 van de tuin kunnen
blijven genieten. Nu staan we voor de uitdaging om de
tuin te blijven onderhouden. Dat wil zeggen: water
geven, onkruid wieden en gras maaien, maar ook
vervangen wat het eerste jaar niet heeft overleefd en
ervoor zorgen dat de tuin er mooi uit blijft zien. Dat
doen we met zo'n 10 vrijwilligers, gezamenlijk één dag per week, maar
sommigen zijn elke dag wel even in de tuin aan het werk. En we zijn nog net
zo enthousiast zijn als in het begin.
Mogen we ook op uw steun rekenen? Speciaal voor dit doel verkopen we
tijdens de Happy-Hippy-Markt spulletjes om geld in te zamelen voor de tuin.
Hebt u - bruikbare, mooie - goederen die we daarvoor mogen verkopen? Neem
dan contact op met Hanna via beterzeist@gmail.com of 06-46082657. Met uw
(financiële) hulp wordt de tuin nog mooier.

Enquête
Bezoekers zijn enthousiast over het resultaat. Wat
vindt u van de Allegro-tuin? Laat het ons weten
door de enquête in te vullen via de website van
BeterZeist. Ook tips zijn welkom!

Hartelijke groet van het kernteam: Steffie, Ria, Corrie, Marijke, Wil, Anton, Robert, Lies en Hanna

Happy-Hippy-markt op zondag 20 september 2015, tussen 12:00u en 17:00u
We maken van deze gelegenheid gebruik om u uit te nodigen voor de Happy-Hippy-Markt op
zondag 20 september, door WaiWurrie en Pandarve georganiseerd in de Allegro-tuin. Wij doen
mee om u kennis te laten maken met de tuin en met het AllegroTuin-team bij onze kraam met
spullen, te koop voor het goede doel: de Allegro-tuin!
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