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Koolmees
Een bekroning op ons werk in de Allegrotuin is het jonge koolmeesje, uit het ei
gekropen in een nestkastje dat gemaakt is
door cliënten van Reinaerde. We zijn er echt in geslaagd zijn om een
rijkere natuur terug te brengen naar deze plek in het centrum! Steffie
moest het kleintje wel even bevrijden uit het hoge gras, maar dat is
haar wel toevertrouwd. Als een echte Sinta Francisca is ze gewend
om thuis met haar tamme merels te praten…

Samenwerking
Optimistisch stemt ook te zien hoeveel vrijwilligersorganisaties in Zeist een betere
wereld nastreven, te beginnen in Zeist. Bewoners van het AZC (COA) - die ons helpen
in de tuin - hebben via een mooie ruilactie die startte bij bewoners uit de Graaf
Janlaan via de Weggeefwinkel en daarna Vila Velha een mooie fiets gekregen. Vind je
het leuk om kennis te maken met bewoners van het AZC? Op 8 juni (zie flyer)
organiseert het COA een plantjesdag bij Kamp Zeist.

Gras en compost
De vaste vrijwilligers, Robert, Anton, Steffie, Ria, Floor en
Wil, hebben versterking gekregen van Bodhi en Sherif (uit
het AZC). Zij werken keihard en het resultaat is er naar:
inmiddels is op een groot deel van de tuin het gras netjes
kort. Ook wordt er ruimte gemaakt voor compost die
volgende week gehaald wordt. Op de informatieve avond
bij de volkstuinen (V.A.T.) bleek dat we via hen
goedkoop compost konden inkopen. Gelukkig kunnen
we voor het vervoer een beroep doen op ons netwerk
van vrijwilligers: Jan SdC helpt ons mee met het
bekende vrachtwagentje. Al kun je niet elke week
helpen, we zijn ook erg blij met incidentele hulp!

Water
Je zou het niet zeggen als je vandaag
naar buiten kijkt, maar we weten
inmiddels uit ervaring dat het in
Nederland in het voorjaar droger is
dan in de zomer. Dat laten ook de
cijfers zien. We hebben gelukkig 2 watertappunten in de tuin en veel
tuinslangen. Nu zou het fijn zijn als een paar mensen zich aanbieden
om 1x in de week een deel van de tuin te begieten… Hoewel we op
de walletjes planten hebben neergezet die niet veel water nodig
hebben, is de zandgrond in de tuin nog niet genoeg verbeterd om vocht lang genoeg

vast te houden. Nu we weer nieuwe compost krijgen zal het langzaamaan beter
worden. Hopen we. Gelukkig regent het vandaag weer… Deze rododendron (van
Alain) heeft de droge periode gelukkig overleefd. Dat
hopen we ook voor de laurierstruiken die we onlangs van
Alain kregen. We doen ons best. Hulp is welkom!

Koningsdag
Koningsdag leek koud en nat te worden. Maar de mooie
tent van Pandarve is bijna niet nodig geweest. Ziehier een paar foto's.

Markten, voor informatie, klik op de links
Zondag 29 mei: volgende week is het alweer HappyHippyMarkt in Allegro-tuin (en op
zaterdag 28 mei in Belcour), zie de link.
Zaterdag 18 juni: tijdens het tuinweekend (open tuinen) geven Groei&Bloei en de
Bijenhouders informatie in de Allegro-tuin, van 11:00uur tot 13:00 uur.
Zaterdag 25 juni: Duurzame markt, informatie volgt nog.

Fotoalbums, van Steffie:
Allegro 2016 : http://myalbum.com/album/lkTnGQxoWjQz ; wordt steeds bijgewerkt!
Allegro 2015 : http://myalbum.com/album/zXd2YbK7fmY7
Alles wat leeft en groeit... : http://myalbum.com/album/z2rQpysCOMNo
Duurzame markt : http://myalbum.com/album/lHagkWoPjzaZ
Over het ontstaan van de tuin (Wil Nuijen) : http://myalbum.com/album/poaGqmACo4er

Zaaidag
De eerste zaadjes, gekregen van
Hans Snel en gezaaid op 22 april Dag van de Aarde - zijn al
opgekomen. Hier zie je Koosje die
van oma Corrie leert hoe het moet…
Ook de zonnebloemzaden die Heleen kwam brengen zijn ontkiemd
- weliswaar voorlopig nog in een potje in de vensterbank, samen
met de rode zonnebloemen van Fiona, maar dat komt goed. Laat
de zon maar komen!
Hartelijke groet,
Hanna
beterzeist@gmail.com
06 46082657

