Al jaren viel aan onze tuin geen eer meer te behalen. We hadden heel veel wateroverlast na
langdurige regen, daardoor groeide er ook niet veel meer. Kortom, het was een troosteloze
bedoening.
In januari 2013 besloten we om er iets aan te laten doen. Een jaar eerder hadden we al eens een
folder/kaart in de bus gehad van Tuinverzorging de Molen, waarin ons opviel dat er elke
zaterdagochtend een spreekuur was. Op een koude zaterdagochtend reden we naar Haastrecht, waar
we vriendelijk werden ontvangen door Léon, die ons meteen van koffie voorzag. We hadden een
oude tekening van onze tuin meegenomen, zodat Léon al een beeld kon krijgen van onze tuin.
De tuin is nl. nogal groot (voor een stadstuin): ruim 25 m lang en van ca. 6 mtr breed tot achterin
wel 9 mtr breed. Geen alledaagse afmetingen dus. Léon had meteen al ideeën!
Hij liet ons ook buiten het e.e.a. zien, tegels, vlonders, schuttingen.
Wat ons meteen al opviel op het terrein van het bedrijf, dat het er allemaal heel netjes uitzag. Alles
netjes opgestapeld en opgeruimd. We kregen hierdoor meteen een positieve indruk.
De week erna al heeft Léon de tuin opgemeten en er werd afgesproken dat hij een tekening zou
maken.
Alles ging daarna heel snel; we werden het eens over de tekening en over de prijs.
De tuin zou een volledige metamorfose ondergaan.
Op dinsdag 12 februari om 8 u 's morgens stonden Léon, John en Ivo klaar om met de grote klus te
beginnen. Er werden schuttingen weggehaald, bomen omgezaagd, tegels uit gehaald, planten
gesnoeid en alles werd afgevoerd. Er werd keihard gewerkt door de mannen!
De volgende dag kregen de mannen hulp van een stagiair en werden er nog wat planten uitgehaald
(die hergebruikt zouden worden). Met behulp van de tekening werden de roodwitte palen
uitgezet, zodat je al een beetje kon zien hoe het ging worden. Zand en aarde werd d.m.v. elektrische
kruiwagens in de tuin gestort – bij elkaar zo'n 25 kuub!
Donderdag (in de kou, met sneeuw en ijzel!) werd de oude schuur afgebroken en afgevoerd. Er
werd ook een begin gemaakt met de nieuwe schuur.
Vrijdag werd de schuur verder gebouwd en aan het eind van de middag zat het dak erop.
Dinsdag kwamen de tegels en werd het terras gelegd en de schuur werd verder afgewerkt.
De volgende dag werd er nog 10 kuub zand en aarde gestort en werden het pad en de twee andere
terrassen gelegd. Waar nodig vond er op een prettige manier overleg plaats.
Elke dag werd er ontzettend hard en lang (door)gewerkt.
Donderdag de 21e februari werd het terras verder afgemaakt (tegels aan de kanten op maat
gezaagd); In de middag gingen de planten er in en werd de verlichting aangelegd.
Aan het eind van de dag was alles klaar en het resultaat is in één woord GEWELDIG. Niets
herinnert meer aan de “oude” tuin.
We willen Léon en zijn medewerkers John en Ivo hartelijk danken voor hun inzet en prettige
samenwerking. Niets dan lof!

