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Duurzame markt
Net zo als de HappyHippyMarkt was ook de Duurzame Markt erg
gezellig. Hier zie je een glimp van onze kraam en een actiefoto van de
roeimachine die verloot is (dank je wel Marieke!). Wie heeft het
winnende lot? Check je lotnummer… We zijn blij met de opbrengst!
Voor meer foto's zie het album van Steffie en anderen. Corrie had
weer een grote pan lekkere soep
gemaakt die deze keer tot de bodem op
is gegaan!
Naast onze kraam zie je Jantje Paasman met vrijwilligers van de
Weggeefwinkel. Daar worden restproducten creatief gescheiden. Hij
houdt ons scherp scheiden door allerlei acties. Nu kun je hen steunen
door oude pennen (en nog veel meer) te brengen ;-) Joost van Vila Velha kwam langs. Bij hen kunnen
oud ijzer en nu ook afgeschreven computers ingeleverd worden. Voor een goed doel! Wil je Wattsnext
ambassadeur worden? Zie de link.

Welkomstbord
Zijn er nou echt nog mensen die niet weten dat de Allegrotuin vrij toegankelijk is voor iedereen die de plek op
waarde weet te schatten? Vanaf nu is het voor iedereen
duidelijk, want deze witte letters trekken zelfs op Belcour
de aandacht. We zijn trots op het mooie welkomstbord,
met veel plezier gemaakt en geplaatst door Jan, Annie,
Anton, Robert, Willemijn en kleinkinderen en
gefotografeerd door Steffie.

Het gewone werk gaat nog even door
Het seizoen is bijna voorbij. Nu is de tijd om
reparaties uit te voeren en bijvoorbeeld
buxussen te planten. We hebben aardig wat
struiken gekregen en nog meer tegoed! De
komende donderdagen gaan we daarmee aan de slag. Hulp is natuurlijk
altijd welkom!

Moestuinbakken
Maandagavond bespreken we de ervaringen
met de moestuinbakken en inventariseren
we de plannen voor na de winter. Uit
sommige bakken is het hele jaar door
geoogst. Wil je ook een keer het experiment
aangaan? Laat het weten, misschien is er nog een bak over!

Tot ziens,
Hanna
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