Beste medetuinders,
Dit is de laatste Tuinpraat van dit seizoen. Het is een extra editie. Waarom? De directe aanleiding
om nog een Tuinpraat uit te laten gaan was 27 september jl.: de klusdag. Wat een opkomst, wat
een enthousiasme en wat een kracht! Met veel enthousiasme werden, na gezamenlijk van koffie
en de vermaarde taartjes van Willem te hebben genoten, op deze stralende dag door verschillende
generaties allerlei klussen aangepakt waaronder een megaklus: het schonen van tuin 31. Verder
werd de binnensloot professioneel geschoond, er werd gewied, gesnoeid, geruimd en het
Praathuis kreeg een grote schoonmaakbeurt. Bekaf, maar zeer voldaan werd aan het eind van de
ochtend met een drankje erbij nog even nagepraat. Allemaal nogmaals BEDANKT!! En tot de
volgende keer. Een fotoimpressie van deze dag hangt tot het einde van het jaar in het Praathuis.

Een nieuw interim-bestuurslid
Als gevolg van een interne verschuiving binnen het
bestuur kwam er een bestuursfunctie vrij. We vonden
een oude bekende bereid om deze plek op te vullen.
Per 1 september jl. werd Willem Duijs voor de tweede
keer aan onze gelederen toegevoegd. Zijn taak:
algemeen terreintoezicht, bij hem in heel goede
handen. Hij kan bergen verzetten!

Het in bruikeen afstaan van ongebruikte stukken tuin
Enkele jaren geleden besloot het bestuur goedkeuring te hechten aan het in bruikleen afstaan van
ongebruikte (delen van) tuinen. De gedachte hier achter was dat tuinen of delen daarvan die
tijdelijk niet door de huurder werden gebruikt op die manier zouden worden onderhouden en het
onkruid tijdig zou worden gewied. Er waren diverse tuinders die een stukje tuin in bruikleen gaven
maar jammer genoeg bleek wieden en schoffelen op die stukken onvoldoende te gebeuren met als
gevolg nog steeds zich uitzaaiend onkruid. Het bestuur heeft daarom besloten het in bruikleen
afstaan van tuinen niet langer goed te keuren.
Spitten voor de winter
Een tip. Voor de structuur van de grond is het aan te raden uw tuin vóór de winter diep te spitten.
De kluiten kunnen door de vorst kapot vriezen. Water zakt gemakkelijker weg en er komt lucht in
de grond. Bovendien kan het ondergespitte (hopelijk zaadloze) onkruid gedurende de
wintermaanden verrotten en ligt uw tuin in het voorjaar gebruiksklaar op u te wachten.
Einde tuinseizoen.
Het blad begint al aardig van de bomen te waaien, nog even
en het zal veel rustiger zijn op het tuinencomplex. Ook
heerlijk, die winterpauze.
Wij wensen al onze leden en hun familie goede
wintermaanden, fijne feestdagen in de decembermaand en
tot ziens in 2015.
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