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Happy Hippy Markt: een succes!
Wat een gezellig feest was het zondag, in de Allegrotuin. Tijd om
er even op terug te blikken, voor degenen die het feest zondag
hebben moeten missen (oa.
Marieke, Anton en Wil). Ook voor
wie er wel was: foto's kijken en delen kan in het HappyHippy-album.
Wij zijn er trots op dat we in het centrum zo'n
mooie plek gemaakt hebben waar een
evenement als dit tot z'n recht komt - tien
ondernemers die hun mooiste waren showen in een gezellige sfeer.

Dank je wel iedereen die heeft meegeholpen, een pluim voor de
organisatie (WaiWurrie en Pandarve) en het weer ;-). Ook dank voor
het, zelfs tijdens de markt nog, aanbrengen van al die mooie spulletjes
en kleding. Met een deel ervan zijn weer andere mensen blij geworden.
Ons team, aangevuld met Egbert, heeft met plezier de kraam ingericht
en we hebben goede herinneringen aan de aardige klanten.
Er is bijna € 500 binnengekomen voor de tuin. Voor een deel te danken
aan de verloting van de prachtige fiets (wat een enthousiasme van Lies
en Corrie) en de heerlijke soep en broodjes, gemaakt door Corrie en
geserveerd door Marijke. De mijnheer hierboven is de gelukkige
winnaar van de fiets - maar hij had dan ook wel 12 loten gekocht!

Oude bekenden en nieuwe vrijwilligers
Gezellig dat ook veel oude bekenden langs kwamen. Patrick zag ik uit
een ooghoek, Silvia (als altijd humoristisch en goedlachs), Mirjam
(drukke banen en binnenkort vast contract), Marianne (mooie baan en
geopereerd aan knie, nu alle leed geleden?), Ans (die nu vast wel vaker
zal komen), Jan en Jannie (zo te zien weer helemaal gezond en goed ter
been), Isabel en Mila, die vaak in de tuin te vinden zijn en Alain met Lydia,
die beloofd heeft weer wat groene aanplant te schenken. Het kan zijn dat
er iemand mist in de opsomming, maar het was zo druk dat het
onmogelijk was om iedereen te ontmoeten :-). We hebben kennis
gemaakt met Floor en we zijn blij dat zij ons team komt versterken.

Duurzame markt, 10 oktober 2015
Tijdens de duurzame markt, op 10 oktober, gaan we overgebleven en weer nieuwe spullen
verkopen. Aanleveren mag dus nog steeds. De globe is verkocht, maar wie had hem op zullen
halen? Tijdens de duurzame markt mag de koper hem alsnog meenemen. Wie heeft er een
opvallend item dat we op deze dag kunnen verloten?

Nog een vraagje…
Gelukkig is er geld in kas gekomen, maar waarschijnlijk zullen niet al onze
tuinwensen daaruit vervuld kunnen worden. We willen oa. graag ons
tuingereedschap aanvullen/vervangen. Daarom alvast maar een vraag: hebt
u nog een sproeier of broeskop voor de Allegro-tuin over? Wij zijn daar erg
blij mee. Ook direct bruikbare mest (geen kunstmest), groenblijvende
struiken en graszaad zijn welkom!
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