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Tuinwerkdag
Zaterdag 17 november is de najaarswerkdag op De Driessen. Vanaf 9.30 tot 12.30 uur pakken
we een aantal klusjes aan. Graag ieders medewerking, vele handen maken licht werk.
Tussendoor wordt gezorgd voor thee, koffie en de welbekende roze koeken, gevulde koeken en
kano’s.
Tuinwensen
Het einde van het tuinderseizoen nadert. Bent u van plan op te zeggen, een gedeelte van uw tuin
af te stoten, of wilt u er een stuk tuin bij nemen? Geef dit door aan de penningmeester, dan
proberen we rekening te houden met uw tuinwensen.
Wijngaard in de aanbieding
George van der Ende maakt al een aantal jaren bier en wijn. De hoge palen in zijn tuin aan de
rand van ons tuinencomplex dienen voor het telen van hop. Daarnaast heeft George twee tuinen
waarop druivenstruiken staan ten behoeve van de wijnbouw. Omdat George zich gaat
specialiseren op het brouwen van bier wil hij zijn wijngaard afstoten.
Druivenstruiken worden beter naarmate ze langer staan en dieper wortelen. Daarom is het
jammer zijn deze struiken te rooien. Wilt u uw eigen wijn gaan maken? U kunt de complete
wijngaard van George overnemen. Eventueel heeft George ook nog een wijnpers en andere
benodigdheden ter overname. En George is bovendien bereid u op weg te helpen bij de
wijnbouw en bottelarij. Meer info bij George of de penningmeester.
Gek
“Jij bent gek”, kreeg Joost Nibbeling te horen toen hij een tuin klaar maakte voor oplevering
aan een nieuw lid. Joost is een van de mensen van de terreincommissie. Naast de
terreincommissie heeft de tuindersvereniging een technische commissie, een
activiteitencommissie, een groep grasmaaiers en een verenigingsbestuur. Daarnaast wordt van
tijd tot tijd een beroep gedaan op mensen om iets voor de vereniging te doen. Dat doen die
mensen allemaal gratis en voor niks. Omdat ze lid zijn van een tuindersvereniging met een
goed verzorgd tuinencomplex, waar het zeer goed toeven is. Zonder al deze ‘gekken’ was “De
Driessen” niet zo’n mooi tuinderscomplex. Bovendien is dankzij al die ‘gekken’ onze
vereniging zeer betaalbaar, ook in vergelijking met andere tuindersverenigingen. Zaterdag 17
november is het werkdag, las u eerder in deze nieuwsbrief. Gaan we lekker gek doen met zijn
allen! Iedereen mag meedoen. Ook wie dat gek vindt.
Onderhoud paden
De paden tussen de tuinen zijn over het algemeen goed begaanbaar en dat willen we graag zo
houden, ook als er een nate periode aanbreekt. Het onderhoud gebeurt door de aanliggenden.

Graag de zijkanten wat bijsteken en het vrijkomende materiaal midden op het pad leggen en
vasttrappen. Daarmee komen de paden enigszins bol liggen waardoor ze goed afwateren.

Stormklaar maken
De ervaring leert dat bij de najaars- en winterstormen elk jaar een aantal tuinhuisjes en kassen
beschadigd raken en soms zelfs compleet wegwaaien: Zorg dat uw huisjes en kassen voorbereid
zijn op een storm. Ook losliggende platen en tuinmeubilair kunnen een prooi worden van de
wind: Kijk eens rond op uw perceel en ruim op wat weg kan waaien.
Met herfstgroeten
Uw bestuur

