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Op zaterdag 20 augustus gaan we net als vorig jaar weer Struinen door de Tuinen. Je kunt je nog
opgeven bij het secretariaat. De aanwezigen nemen zelf wat mee voor een gezellig etentje samen
en gaan bij elkaar de tuinen bekijken en bewonderen. Een leuke gelegenheid om eens bij elkaar
door de tuinen te struinen.



Zoals eerder gemeld blijken na een nadere inspectie door een deskundige helaas nogal wat
pruimenbomen in ons park besmet met loodglans. Een aantal tuinders heeft al of zal bericht
krijgen met het verzoek hun pruimenboom te rooien dan wel besmette takken goed terug te
snoeien. Op de werkdag zullen een paar mensen advies geven cq helpen dit snoeien goed te doen
(bv ontsmet gereedschap). Als je nu zelf start - het beste direct na de pluk: het snoeihout mag
niet op onze gezamenlijke takkenhoop, maar moet zelf afgevoerd worden of in een grote blauwe
vuilniszak gedaan worden die direct achter het Pannendak staat. Dit alles om besmetting en
verspreiding te voorkomen. Heb je vragen, stuur dan even een mail. Het bestuur heeft besloten
om het hele park aan een nadere inspectie te onderwerpen.



Op zaterdag 24 september is onze eerstvolgende werkdag. Naast goed weer hopen we op een
grote opkomst want er zijn veel klussen die gedaan moeten worden. Zoals:
. Allereerst gaan we met een grote groep mensen wat van het vele wier uit de sloten halen. Dit
jaar is er waarschijnlijk door de weersomstandigheden een enorm weelderige wiergroei die het
water te zeer verstikt.
. In het vorige bulletin hadden we aangekondigd meer te gaan letten op het onderhoud en de
snoei van de heggen. Veel tuinders zijn daar al goed aan begonnen. Op de werkdag zijn we
aanwezig met een elektrische heggenschaar om tuinders die het niet zelf (meer) kunnen te
helpen.
. Omdat in september al een deel van de appels plukrijp is, zullen de mensen van de
fruitbomengroep dan appels gaan plukken (aan de rijke oogst van de vroege appel Yellow
Transparent hebben veel tuinders zich tegoed gedaan).
. We willen van elke werkdag een leuk verslag maken in woord en beeld, zoals in de laatste
nieuwsbrief. Zijn er nog meer mensen die dat leuk vinden om te doen? Laat het weten.


Er is geen nieuws te melden over de inrichting van de Groene Kop. Ook in de plannen voor een
verbeterde hoofdingang van De Driehoek zit nog niet veel schot.



De informatiebak bij de vitrines is gerestaureerd. Hier liggen folders en andere informatie om
mee te nemen.



De tuincommissie heeft weer moeite met het vinden van de tuinnummers. Iedereen heeft
indertijd een nummerbordje gekregen. Hierbij het verzoek om te zorgen dat het nummer van je
tuin duidelijk zichtbaar is en eventueel het bordje te restaureren.
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In het voorjaar heeft de AVVN ons tuinenpark aan een herkeuring onderworpen i.v.m. met een
mogelijke verlenging van onze 4 stippen voor Natuurlijk Tuinieren. Inmiddels hebben we een
uitgebreid rapport gekregen met positieve en kritische punten, maar we houden onze maximale 4
stippen!



Op 24 juli kwam er weer een flinke groep ouderen van zorgcentrum Tuindorp Oost voor de high
tea en een wandeling over het tuinenpark. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst.



De adviescommissie, die de schouwcommissie ondersteunt door tuinders die een rode kaart
hebben gekregen van advies te dienen, zoekt nog steeds 2 nieuwe leden.



Met de asielzoekers proberen we de hoofdpaden langs de slootkanten te onderhouden. We doen
hierbij een dringende oproep aan de tuinders om de paden langs hun heggen ook onkruidvrij te
houden.



Er lopen af en toe gauwdieven rond in het tuinenpark die, als je even niet oplet, er met je fiets of
portemonaie van doorgaan. Nooit waardevolle spullen uit je zicht in het huisje laten!

