Nieuwsbrief
Nr. 13, 29 september 2019

Terugblik op 21 September,
de Najaars Doe Dag 2019
-veel tuinders ( ruim 40 )
-veel gedaan
-prachtig weer
-prima zorg voor de inwendige mens

Mestgoot schoonmaken
De uitvoering

Kluslijsten
De tuincommissarissen hadden alles mooi
voorbereid met “to do“ overzichten:
Op De Punt:
- snoeien van een aantal ligusterstruiken op
de parkeerplaats
- het schoffelen / onkruid-vrij maken van de
percelen met kerstbomen
- het verwijderen van o.a. de haagwinde
c.q. onze- lieve-vrouwe-glazeke (
“pispotjes” ) uit de afscheiding met de
groenstrook op de Asschatterweg
- het verplaatsen van de kas bij de winkel

Afrastering schonen
Op De Valeriaan:
- snoeien van de wal achter het hek
- in de blokhut het opbergrek verplaatsen
t.b.v. plek voor de gereedschapskast
- schoonmaken van de mestgoot en
overloop put
- snoei van takken die over het hek hangen
- onkruid om het hek verwijderen en op de
oprit
- in de water tonnen met een speciale
schep het zand van de bodem verwijderen

Daarover weinig schokkends want het stramien is
bekend  : handen uit de mouwen, kruiwagen
met gereedschap, goeie zin, start om 9 uur,
natuurlijk halverwege weer tijd voor koffie en….
(eigen gebakken) cake van Ada, Agnes en Klaas.
Pikant detail:
Op De Punt wilden zelfs passanten koffie meedrinken want
“The Voice van Bren” had ieder
opgeroepen voor de koffie…wat een stem heeft die man !

Aangezien De Punt nog geen eigen Groen Depot
heeft was Dick begonnen met het afvoeren van
het verzamelde tuinafval….. totaal vier volle
aanhangers naar de stortplaats !

Resultaat mag er weer zijn
Op beide complexen zijn de kluslijsten afgewerkt
en om 12.00 uur was er heerlijke nasi onder de
luifel.
Marieke, Coby en Agnes hadden dit verzorgd en
Machteld zorgde voor de nodige drankjes, een
catering die voor herhaling vatbaar is.

Ook op deze plaats willen wij, de tuincommissarissen van beide complexen, iedereen
weer hardstikke bedanken voor de inzet !

Mvg, Dick, Hans, Bren, Meindert.

Project 4 op De Punt.
Daarop een kleine toelichting.
Dick en Bren hadden van te voren ingeschat dat:
-het verplaatsen van de kas
-schoonmaken en
-opnieuw in elkaar zetten
niet in één “Doe Dag Ochtend” mogelijk was.

Zij besloten dinsdag al met assistentie van Agnes
en Marinus de kas te demonteren, helemaal
schoon te maken, het nieuwe plateau aan te
leggen en nieuwe leggers in de kas aan te
brengen.
De week daarvoor had Dick de platte bak al
verplaatst.

Vooruitblik Nieuwsbrief 14
In de volgende Nieuwsbrief is er aandacht voor
de naderende najaars schouw, met datum en
onderwerpen die in orde moeten zijn.
Rede om nu reeds aandacht te besteden aan het
verwijderen van onkruid en opruimen van
rommeltjes, immers de tijd gaat snel…..deze
week al de eerste chocoladeletters gesignaleerd !

De linker hoek van het terras zier er nu weer
picobello uit, de kas lijkt wel als nieuw.
Het kan zo maar zo zijn dat deze er sinds 1982 al
stond…wie weet het ?
Een mooie actie die de gehele aanblik van de
entree van “De Punt” flink verfraait.

Ook zullen we aandacht besteden aan het
winterklaar maken en bodemverzorging, enkele
tips en ideetjes.

