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Beste buurtgenoten,
Gezien jullie positieve reacties op mijn eerste poging
een nieuwsbrief te maken ben ik nog maar even aan
het knippen en plakken gegaan. Ik hoop dat jullie
tevreden zijn met deze uitgave.
Agenda zwerfvuil /groen
Week 44

zwerfvuil

Week 45

zwerfvuil

Week 46

zwerfvuil

Week 47

zwerfvuil

Week 48

zwerfvuil

Ganzen op doortrek, de winter staat voor de deur.

De stichting Krakeel heeft voor de veranderingen
van het park budget beschikbaar gesteld. Hieruit
kon ook materiaal gekocht worden voor de
werkgroepen, 3 harken, 2 grasharken, 6 vuilgrijpers
en vuilniszakhouder. Ook is er een kruiwagen en
bosmaaier gekocht. We kunnen dus met jullie inzet
goed van start. Het bedrag van het gereedschap
hoop ik via de Smederijen weer terug te kunnen
krijgen . Houd het dus even in de gaten bij de
stemming volgend jaar.

Gelukkig melden zich nog steeds mensen aan om
binnen de werkgroepen groen of zwerfvuil te helpen.
Geweldig, want praten en koffie drinken in het
Sterrencafe is wat anders dan daadwerkelijk ook iets
doen. Niets moet, laat dat duidelijk zijn, we kunnen het
er ook zo bij laten, beetje rommel hier en daar, ach,
moet kunnen. Toch wonen we hier, onze kinderen
spelen in de buurt en een stukje rondlopen als het mooi
weer is doen we ook nog wel eens.
Het moet dan toch wel genieten zijn als alles er mooi
schoon en opgeruimd bij ligt. En rommel maakt rommel
dus voordat het helemaal uit de hand loopt kunnen we
het maar beter voor zijn. Ik hoop dan ook van harte dat
onze werkzaamheden op den duur invloed heeft op
andere bewoners. De bouw van een nieuw
winkelcentrum zag ik zelf als afsluitstuk van de hele
herstructurering van Krakeel, maar dit
bewonersinitiatief is voor wat mij betreft wel de kroon
geworden.
Zo, even over de agenda; er staat geen datum bij omdat
ik de leden vrij wil laten bij de invulling. In de
betreffende week krijgen jullie een mail voor de
werkzaamheden, jullie kunnen hierop zelf reageren
door op “allen beantwoorden” te drukken in de mail.
Zo kun je zelf zien wie reageert en dus komt helpen. De
groep zwerfvuil kan wekelijks een ronde doen, de
groenclub is wat meer afhankelijk van hoe bepaalde
zaken lopen. Het planten van de eerste boompjes is
afhankelijk van het binnenkomen bij de gemeente . De
groenclub krijgt hier per mail bericht van.

Gelukkig was de harde wind van korte duur, Rieks
Bos heeft bij betrekkelijk rustig weer kans gezien
de taluds met gras in te zaaien. Met dank aan
Sylvia, onze wijkbeheerster voor het geleverde
graszaad natuurlijk. De situatie bij de duikers is
nog niet optimaal,op advies van Erwin Hooge
gaan we proberen dit met graszoden te
verstevigen. Een taak voor de groenclub dus.
Als jullie dit lezen is het hele grondwerk klaar en
ingezaaid. Het wachten is nu op een boomstam
en een boom. De stam komt in de greppel en de
boom tussen twee taluds in. Zo voorkomen we
dat er teveel gefietst wordt in en buiten de
greppel wat teveel schade op zou kunnen leveren
aan beplanting. Ook de bankjes moeten nog
geplaatst worden. Sylvia heeft dan ons
wensenlijstje afgewerkt en krijgt dan eindelijk
weer wat rust. Ze krijgt er een mooie wijk bij.

Voor wat betreft de beplanting hebben we ons
plan iets bijgesteld. Op verzoek van de scholen
zouden we op de nationale boomplantdag
samen met de schoolkinderen de struikjes gaan
aanplanten. Gezien het aantal struikjes is dat
misschien niet zo handig.
Als de beplanting binnen is gaan we eerst de
hoofdlijnen uitzetten en inplanten. Volgend jaar
kunnen we dan hierop verder borduren samen
met de kinderen. Uiteraard wordt dan ook de
grote boom geplant als officiële opening en
afronding van de werkzaamheden. ( soort nog
steeds onbekend, lastige materie hoor!

Zo, de eerste nieuwsbrief is een feit.
Opmerkingen of aanvullingen zijn
natuurlijk welkom evenals jullie ervaring
met opruimen of groenwerkzaamheden.
Een leuk artikeltje hierover is welkom.
Succes met jullie werkzaamheden,
Vriendelijke groet Henk Derks

