Nieuws uit de Allegro-tuin
2016 07 17

Samenwerking
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn we elke donderdagochtend (tot ong. 13:00 uur) in
de Allegro-tuin aan het werk. We doen dan wat we kunnen: opruimen, vuilnis afvoeren,
nieuwe planten in de grond zetten, gras maaien, water geven, onkruid wieden. Kortom, we
verzorgen de tuin, zodat iedereen er heerlijk tot rust kan komen, bijpraten, lezen of spelen.

Sherif, Robert, Anton en Joop
hebben net een sering geplant

Natuurlijk komen we tijd te kort om er een perfect onderhouden tuin van te maken. Maar
dat geeft niet. Ons doel is om er relaxed en zinnig bezig te zijn. En dat lukt: het is een fijne
plek om te tuinieren en in de pauze drinken we gezamenlijk wat.
Hier zie je Steffie, Joop en John
geconcentreerd het onkruid wieden

M'fedal haalt gras weg rond
planten en struiken in de wal,
zodat die kunnen groeien en bloeien

Nog mooier is dat er steeds meer
mensen komen helpen. Sommigen
zijn zelfs zo enthousiast dat ze vaker
in de week langskomen. In deze mail zie je foto's van een
'gewone' werkdag, met Robert, Anton, Steffie, Ria, Sherif Zarad,
John, M’fedal Ghourriz, Joop en Hanna (jammer dat Paula niet
kon, Chris ziek was en Wil nog op vakantie is).
Ook helpen? Na de vakantie zijn we waarschijnlijk ook op een middag of op zaterdag in de
tuin. Bel of mail Hanna voor meer informatie.

Insectenhotel
Het is er nog steeds niet van gekomen om een insectenhotel te maken. Wie komt ons
daarmee helpen? Er is hout van oude pallets. We zoeken nog dennenappels, bamboestokken
en boomstamschijven om gaten in te boren, en verder kunnen we alles wat insecten nodig
hebben gebruiken…

Verdere nieuwtjes uit de tuin
Een meisje, we kennen haar (nog) niet, maar ze heet volgens de bijgevoegde
kaart Marieke, heeft een plantje in de tuin gezet "omdat juf Ineke een lieve juf
was". Aardig toch?

Het schaakbord van Zeist dat vroeger
bij het gemeentehuis lag, is dank zij
Bram naar de tuin gekomen. We zijn
er blij mee. Wil je spelen? Vraag dan
aan Pandarve om de sleutel van de
kist met schaakstukken. Veel plezier!

Spelregels en bijdrage
Jammer genoeg komen er ook mensen naar de tuin die nog rekening moeten leren houden
met anderen. Kinderen die spelen maar wel apparatuur vernielen, jongeren die voor
geluidsoverlast zorgen, mensen die willen oogsten wat anderen gezaaid hebben… Als je ze
ziet, spreek ze aan en leg de 'spelregels' uit! Iedereen die is welkom in de tuin, maar we
verwachten wel respect voor het werk van de vrijwilligers en de rust van de omwonenden.
Onlangs heeft de wijkmanager Bram Wispelweij paaltjes laten plaatsen tegen 'illegaal'
parkeren. We hopen dat dit ook een barrière zal zijn.
Wij krijgen geen subsidie en gaan erg zuinig om met de
spullen die we nodig hebben. Draagt u ons werk en de tuin
een warm hart toe? Donaties zijn welkom: NL98 INGB 000
580 3512 t.n.v. Stichting Beter Zeist o.v.v. Allegro-tuin.

Zaaidag en regen
De 'open-tuinen-dag' met Groei&Bloei en de Bijenvereniging
was erg gezellig tot de heftigste regen van 2016 losbarstte.
Gelukkig hebben we op tijd kennis gemaakt met Chris, die
sindsdien als vrijwilliger in de tuin helpt ;-) Het zaaigoed is
overvloedig opgekomen, ook de zonnebloemen doen hun
best. Gelukkig dat het begin van de zomer zo nat was! Nu
moeten de zon en de warmte de rest doen.

Fotoalbum
Let op: er is een nieuwe link naar het fotoalbum Allegro 2016, waarin deze en meer foto's in veel betere kwaliteit - te bekijken zijn. De link naar het oude album komt te vervallen,
want dat album wordt niet meer bijgewerkt.

Hartelijke groet,
Hanna
beterzeist@gmail.com
beterzeist.nl
06 46082657
Hartelijke dank voor uw donatie: NL98 INGB 000 580 3512 t.n.v. Stichting Beter Zeist o.v.v. Allegro-tuin

