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Buxushaag
Na een laatste krachtsinspanning dit jaar van Robert, Anton, Wil,
Jan, Annette en Steffie kunnen we de tuin wel “winterklaar” noemen: er is een prachtige
buxushaag gekomen achterin de tuin bij SunnyCamp. De struikjes zijn door Annette in haar
volkstuin opgekweekt en daar tot een mooie haag gegroeid, door
Wil en Robert uitgegraven en door Jan in zijn praktische
vrachtwagentje vervoerd naar de Allegro-tuin.
Met een slimme truc van Steffie zijn de
struikjes op dezelfde positie ten opzichte van elkaar herplaatst –
met hulp van Robert en Anton. Zie voor het prachtige resultaat
de foto’s aan het eind van het album! Het was een prachtige
ochtend om de verjaardag van Jan te vieren  Van harte! Ook
twee rozenstruiken uit de tuin van Annette hebben een nieuwe plek gevonden.

Kerstmarkt
Weliswaar wordt er een Kerstmarkt gehouden in de Allegro-tuin - op 19 of 20 december –
maar dat zal zonder een kraam van ons zijn. Want van de vaste kern zijn er een paar mensen
die om privé-redenen een paar maanden met andere zaken bezig moeten zijn. In het
voorjaar komen we weer terug.

NL-doet
Ons seizoen begint weer tijdens NL-doet op 11 en 12 maart. Jullie zijn dan
van harte welkom om ons te helpen. Meld je aan via de mail of tzt via de
klussensite. Bijvoorbeeld om compost te verdelen over de bloemperken
en om het onkruid dat de winter overleefd heeft, weg te halen. En de
wilgentenen omheining en de hut moeten gerestaureerd worden.
Daarvoor zal Robert verse wilgentenen laten leveren die ingevlochten
kunnen worden. Fijn als je eenmalig kunt helpen!

Herfst en winter
Maar natuurlijk hoeft dat jullie niet te beletten om de tuin ook in de herfst en winter te
bezoeken. Nu is het ook de goede tijd om de moestuinbakken bij te werken. Oude resten
eruit en misschien iets zaaien dat in de winter kan groeien?
Ook nu nog is de tuin een heerlijk stukje groen in het centrum van Zeist. Mooi ook voor
vogels, zeker met de laatste vruchtjes van de bloemen, struiken en bomen. En zo nodig gaan
we ze een beetje bijvoederen. Wie weet kiezen ze dan een van de nestkastjes uit om in het
voorjaar eieren te leggen! Met de takkenril is gezorgd voor een nuttige overwinterplaats
voor kleine diertjes.
Het hele team van de Allegro-tuin wenst jullie alvast een gezellige winter en hoopt jullie
terug te zien tijdens NL-doet!

