Beste klussers,
Zaterdag 18 september hebben we weer een klusdag in de Schat van Schoonderloo. Iedereen is
welkom, zowel klussers als klus-kijkers, niet alleen vroege vogels, ook laatkomers. We beginnen om
10 uur, lunchen samen en geven er tegen 5 uur de brui aan. Tuinieren is leuk, maar dat moet het ook
blijven.
Wat doen we zaterdag?
Het succes van de Schat van Schoonderloo is ongekend. Het groen staat huizenhoog en hoe mooi ook,
het belemmert het zicht op ander groen dat evenveel recht heeft op bewondering. Een deel van de
rietkraag zal moeten wijken.

We zouden haast vergeten dat achter die rietkraag een vijver ligt. Zelfs de loopplank naar de vijver is
nauwelijks te zien. De plas groeit bovendien razendsnel dicht en in het water liggen allerlei zaken die
niet in een vijver thuishoren. Het is hoog tijd dat iemand zich in lieslaarzen hijst en een deel van de
begroeiing verwijdert, zodat de vijver weer vijver wordt met genoeg begroeiing voor een mooi
onderwaterleven.

Hier en daar rukt de brandnetel op. Dat is een klusje voor de tuinklauw. En wie weet eten we
’s middags brandnetelsoep.

Een paar jaar geleden ging de buxusmot tekeer in de hagen rond rozen- en kruidentuin. We hebben
toen 70 meter buxushaag verwijderd en vervangen door Japanse hulst, ook wel Ilex Crenata 'Dark
Green' genoemd. Daarbij hebben we een grote fout gemaakt waardoor een deel van de nieuwe hagen
is uitgedroogd.

MULTIPLE CHOICE: WIE RAADT WELKE FOUT WE HEBBEN GEMAAKT?
1. We hebben de planten er ondersteboven ingezet.
2. We hebben de planten in compost geplant, waardoor deze verbrand zijn.
3. We hebben de planten te weinig water gegeven, waardoor ze uitdroogden.
4. We hebben geen rekening gehouden met aaltjes. Die tasten de wortels van nieuwe planten aan.
Onder de goede inzenders wordt een kaartje verloot voor vijf jaar vrij entree in de Schat.
Ondertussen hebben we extra Ilex-plantjes gekocht om de dode exemplaren te vervangen. Dat doen
we zaterdag.

Ook op de stoep wordt duidelijk dat het veel te goed gaat met de Schat vqn Schoonderloo. Enig
snoeiwerk is geboden.
We hebben nog veel meer klussen, maar een ding staat vast: We maken er een mooie dag van.
Tot dan
Jan

