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NLdoet actie
Wat een heerlijke dag, tijdens de NLdoet actie!
Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat er niemand zou komen - er zijn veel vrijwilligersprojecten in Zeist! - mogen we de NLdoet actie in de Allegro-tuin toch buitengewoon
geslaagd noemen. Dank zij de enthousiaste inzet van de NLdoet vrijwilligers, de
voorbereiding en hulp van de 'vaste kern' en extra hulp van 'oude'
vrijwilligers hebben we veel meer gedaan dan gepland.
Ook deze keer kwamen er weer
gemotiveerde
vrijwilligers
via
NLdoet. Stevige aanpakkers, met
kennis van zaken: Mirjam, onze 'vaste' NLdoet-helper, kennen
we als iemand die zich altijd overal en flexibel en zonder
poespas nuttig weet te maken. Sylvia, voor wie al het werk een
peulenschil leek - wat een energie! - is ook een multitalent.
Tryntsje - gelukkig dat je visite het liet afweten! - straalt af hoe heerlijk ze
het vindt om in de tuin te werken. Samen met Ria heeft zij het grootste deel
van de tuin bemest! Fijn dat je vanzelfsprekend en soepel de rozen aannam
van mijnheer Blom.
Jolien en Floor maakten met hun gedecideerde
aanpak van 'Oost-Groningen' weer een mooi perk.
Een pittige klus - want koud en in de schaduw. En
dankbaar werk, want de perken in de verste
uithoeken van de tuin liggen er nu weer netjes bij
Pieter-Jan, voorzitter van GroenLinks, heeft zich uitgeleefd bij het
vlechten van de omheining, die flink hoger en sterker geworden is en Hans - ook GroenLinks,
wat een energie en opgewektheid! - bleef echt tot het allerlaatst. Hoe zou zo maar kunnen
dat zijn aanstekelijke enthousiasme voor een versnelling van onze actie heeft gezorgd!
Super dat al deze mensen zich direct thuis voelden in de tuin.
Marijke, die net zo als Floor, Steffie, Ria en Corrie een paar
moestuinbakken onderhoudt, is ook in de tuin een gewaardeerde
helper. Wat fijn dat je binnenkort aan
de overkant van de tuin woont!
Ook overburen Gerie en Hans - fijn dat je de stevige bank weer in
de beits zet! - staken de handen uit de mouwen.

Sponsoren
Natuurlijk ook dank aan de
sponsoren: Pandarve voor de
tuinaarde, Van Ee voor beuken- en
krentenboompjes, Abbing voor
turf, de gemeente (Marlou) voor
compost, water via SunnyCamp,
Alain voor de mooie rododendrons en azalea's en voor spontane acties van Zeistenaren
(rozen, andere planten en een tuinslang). En laten we niet vergeten, als belangrijkste
sponsor, de initiator, NLdoet. Wij zijn erg dankbaar voor het vliegwieleffect dat zo'n actie
weet te bereiken!
Complimenten voor de voortreffelijke soepen en het
brood van overbuurvrouw Corrie. Hoewel zaterdag
ziek, had ze toch nog de lunch kunnen voorbereiden.
Beterschap, Corrie!.

Deze dag zou niet zo'n succes zijn geweest zonder het werk en vooral
het voorwerk van Ria, Robert, Steffie, Anton, Jan, Patrick en mijzelf.
Want de wilgentenen groeien echt nog lang niet allemaal in de tuin!
We mochten die ophalen in de griend van Vollenhoven, onder
begeleiding van Piet-Hein Spieringhs van de Vlechterij. Valt het op
dat we ook bijzondere wilgensoorten gebruiken?
Wil werkt, zoals we van hem gewend zijn, graag in z'n eentje. Maar dan gebeurt er ook wat!
De containerdeuren openen weer soepel en alles wat kapot is, wordt gerepareerd. Dat er
dan een boekenkast op je hoofd valt… tja, dat risico hoort er bij. Jammer dat daar geen
filmpje van is ;-) Gelukkig is het goed afgelopen!
En natuurlijk voelen we ons ook gesteund door de belangstelling
van mensen die nu even niet konden maar een volgende keer
vast wel zelf weer willen meehelpen. Fijn dat Marc en Bram met
hun aanwezigheid lieten merken dat ons werk gewaardeerd
wordt.

Fotoalbum
Om ons allemaal aan het werk te zien en om het resultaat van de
actie te bewonderen, kijk je natuurlijk op Allegrotuin 2016, foto's
merendeels gemaakt door Steffie.
Overbuurman Johan heeft vanuit de flat ook foto's gemaakt. Zodra die geüpload zijn wordt
het album aangevuld.
Wat fijn dat we gezamenlijk de Allegro-tuin zo mooi en toegankelijk maken. De directe
omgeving, maar ook iedereen die in het centrum van Zeist komt, doen we daar het hele jaar
door een plezier mee. Tot ziens allemaal in de tuin!
Hartelijke groet, Hanna
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