Na een aantal jaren niet of nauwelijks naar onze tuin omgekeken te hebben was
deze verzakt, oud, kapot en verwilderd. Omdat wij zelf geen groene vingers hebben
zijn wij op zoek gegaan naar een bedrijf welke onze tuin kon opknappen tot een tuin
waarbij wij zelf weinig hoeven te doen.
Omdat ik zelf geboren ben in Haastrecht en wij regelmatig door de mooie Vlist fietsen
wisten wij van Tuinverzorging De Molen. Dat in combinatie met positieve reacties van
andere mensen in de straat en de leuke stukjes op de site gaf voor ons de doorslag
om hen te benaderen.
Direct na de eerste mail kregen wij een reactie en werd ons gevraagd om foto’s van
de tuin op dat moment en onze wensen. Na een aantal mails over en weer kwam
Leon bij ons thuis langs om alles te bekijken en kort daarna waren de afspraken
gemaakt. Niet alleen het deel dat wij voor ogen hadden wordt gedaan maar ook
wordt de vlonder vervangen door kunststof vlonders.

In mei was alles geregeld en in juni / juli zouden de werkzaamheden plaatsvinden.
Direct in de eerste week van juni een telefoontje dat ze de week erna al konden
beginnen.
Vanaf dat moment ging alles snel. Binnen twee dagen was de tuin leeg en werd
begonnen met de nieuwe inrichting. Ook dingen waar wij zelf niet aan hadden
gedacht als kapotte regenpijp e.d. werden gewoon meegenomen. Dit alles in de tijd
die het nodig had, ook ’s morgens vroeg en na 5 uur werd er gewerkt.

Wat het fijnste was, natuurlijk na de nieuwe tuin, was de gezellige, vriendelijke en
professionele manier waarop alles werd uitgevoerd. Er was tijd waarin heel hard
werd gewerkt maar ook tijd voor een praatje, een geintje en een gezamenlijk bakkie
koffie. (Met soms een koekje!)
Na 1.5 week werken is onze tuin opgeleverd en het resultaat mag er zijn. Wij hebben
een tuin waar we niet veel in hoeven te doen. (Leon had liever wat meer planten
gezien !) De tuin is mooier dan wij ooit hadden durven hopen. Voor het eerst sinds wij
hier wonen (16 jaar) eten we in de tuin en zitten we ’s avonds lekker in de tuin.
Wij willen Leon, John en Yvo hartelijk danken voor hun inzet, de gezelligheid en hun
harde werken. Wanneer onze tuin er weer aan toe zijn weten wij wie we moeten
bellen.

