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Beste Dahliavriendinnen en vrienden 

Dit keer een tuinbrief over van alles en nog wat…. 

Huishoudelijk	reglement	
Iedereen heeft het concept huishoudelijk reglement kunnen inzien, tot 8 mei verwerken we jullie 
reacties, er is al het nodige nuttige commentaar binnengekomen. 

Dahliaveldje	
Met de inzet van de nodige medetuinders is het gemeenschappelijke dahliaveldje omgeploegd, van 
bedjes voorzien, dahliaknollen geplant en daarna bemest. Dat belooft een mooi dahliajaar te 
worden! 

Opslag	tuinafval	
Achter het schuurtje is een plek waar men tuinafval kon neerzetten om te worden afgevoerd. Er is 
weinig animo om dit afval af te voeren, daarom het verzoek om in het vervolg zelf zorg te dragen 
voor het afvoeren van je afval. De laatste restanten zijn nu afgevoerd, vanaf nu is deze voorziening 
wat ons betreft gesloten!  

Gemeenschappelijke	composthoop/takkenopslag	
We zijn begonnen om de takkenopslag om te toveren tot takkenwallen ( = houtril volgens Michiel) 
die als afscheiding zullen dienen voor de composthoop. Mocht je nog snoeiafval hebben, dat graag 
voortaan boven op de takkenwallen leggen, het is een mooie broedplek voor insecten en nu hoeven 
we de takken niet meer te versnipperen!  Als je te composteren materiaal hebt, stort dat dan op de 
vrijgekomen ruimte, we gaan de oude composthoop opschonen en dan komt mooie tuinaarde 
vrij…zie ook hieronder, tips van Frits… 

 

 



	
	
	
	
	
	
Tips	van	Frits	

1) Een aanrader is om zelf je eigen composthoop te maken, zie als voorbeeld hieronder. (van Bo 
en zijn maten) 

Zelf hebben Peter en ik 2 composthopen, de ene voor vers 
materiaal en de andere om een jaartje te composteren. Als je 1 
composthoop hebt is het ook een optie om de inhoud van die 
hoop in het voorjaar in te graven in je tuin, een diep gat graven 
op je tuin, compost er in en afdekken met aarde, goed voor de 
structuur van de grond en je tuin blijft op hoogte! 

 

 

 

 

2) Zelf een houtril op je tuin maken kan ook heel makkelijk. Zie een voorbeeld hieronder ( zo 
doet Marleen het…) 

Wat paaltjes in twee rijen in de grond, dan kun je het snoeihout 
daartussen stapelen, het materiaal vergaat na verloop van tijd dus 
is er het volgende jaar weer ruimte voor nieuw snoeihout. Of 
anders de restanten in het voorjaar onderspitten, zie tip 1. 

 

 

 

 

 

Hebben jullie zelf tips? Die plaats ik graag in de volgende nieuwsbrief. 

 

Frits, ook namens Auke en Caroline. 


