Van tuinieren tot tuinverzorging

Op een mooie pinksterdag ruim 10 jaar geleden, zakte onze mooie ietwat gevulde nicht
P. met haar stoel door ons terras van onverwoestbaar tropisch hardhout.
Wij wonen in een EKO-logisch gebouwd huis en dan is het gebruik van tropisch
hardhout zo iets als vloeken in de kerk. Maar ons terras bestond uit gebruikt hard
hout voor scheepswanden. En dan mag het weer wel!

Deze vrolijke gebeurtenis was voor ons aanleiding om nog een kritisch naar onze tuin te
kijken en onze aanpak ervan.Tot dan toe beheerden wij de tuin op onze eigen wijze,
met uiterst wisselende resultaten. Tevreden waren wij zelden. De tuin groeide ons
steeds meer boven het hoofd.

In die tijd dwarrelde bij ons een flyer in de bus met informatie over Tuinverzorging
De Molen. Een hoveniersbedrijf in Haastrecht; vlak bij ons in de buurt.
De aangeboden informatie maakte ons nieuwsgierig en leidde al snel tot een afspraak,
een ontwerp voor een nieuwe tuin en een plan van aanpak.

Het nieuwe tuinontwerp van Léon, het her- hergebruik van ons hardhouten terras als
beschoeiing en afgrenzing van de nieuwe fraaie tuingedeelten, de wijze van indelen en
het beplantingsplan; over alle onderdelen werden wij het snel eens.

Imponerend vonden wij de wijze waarop Léon en zijn team het werk uitvoerden.
Het regende pijpenstelen, het was bitterkoud en daarbij moest alle aan- en afvoer
door ons huis. Daartoe werden lange lopers uitgerold en met zorg vastgeplakt.
Wij verleenden hand- en spandiensten en zorgden dagenlang voor een maaltijd soep
waarover waarschijnlijk nog wordt gepraat.

John, vast lid van het A-team van De Molen, maakte grote indruk op ons door een
vrijwel onuitvoerbare klus in de kletsnatte kruipruimte door twee dikke muren vrijwel
ongedeerd tot een goed einde te brengen.
Deze manier van werken en klantgerichtheid van Léon en zijn team legden het
fundament voor een nu al weer 10 jaar durend buitengewoon plezierig, zowel zakelijk
als hartelijk en persoonlijk contact.

En dan is er Sacha. Sacha is ook lid van het tuin verzorgingsteam De Molen.
Vanaf de start van ons samenwerkingsverband ‘doet Sacha onze tuin’. In het late
najaar snoeit zij alle bomen en heesters. Zij bereidt de tuin voor op de winter en de
terugkeer van de lente. Elk voorjaar keert zij terug en rust niet alvorens zij de
klimroos, de buddleia, de framboos en overige struiken heeft gerestyled.
Zij uit geen enkele kritiek op ons gemakzuchtige tuinbeleid tijdens haar afwezigheid
en ruimt alsof het vanzelf spreekt de afgevallen bladeren en schrapt het onkruid
tussen de stenen.
Met dezelfde nauwgezetheid en aandacht waarmee zij onze tuin als haar eigen tuin
behandelt opent zij tussen de middag haar enorme lunchbox, gunt ons een blik op 14
heerlijk belegde dubbele bruine boterhammen, lepelt een kiwi uit, pelt een mandarijn
en vertelt geanimeerd over haar opgroeiende kinderen.

Léon, Jacqueline, John, Sacha en collega’s; hartelijk gefeliciteerd met jullie jubileum.
Uit het voorgaande mag je terecht afleiden dat wij zéér blij met jullie zijn.
Wij hopen jullie nog heel vaak te zien en die speciale soep voor jullie te mogen maken.
Tuinliefhebbers te Gouda Goverwelle

