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Tuinfeest 21 juni 

Het is al weer een maand geleden dat we ons 

tuinfeest hadden. Op de website staan een aantal 

foto’s en filmpjes. Om na te genieten. Iedereen die 

heeft meegeholpen: bedankt! Het was weer een fijn 

feest. 

 

Composthoop 

We hebben sinds kort mooie bordjes geplaatst op 

de composthoop. Nog even ter verduidelijking: op 

de plek waar het bordje “Rijpe compost” staat, ligt 

compost om te gebruiken. Hier dus géén tuinafval 

neerleggen. Nieuw tuinafval leg je verderop neer. 

Volg de bordjes. 

 

Pad vrij houden 

De afgelopen weken is het weer enorm groeizaam 

geweest: veel vocht en veel warmte. Resultaat: 

prachtige groeiende en bloeiende tuinen.  

Er groeien echter wat hortensia’s, bramen, 

fruitbomen, aardperen en dergelijke over het pad. 

Houd in de gaten dat je het pad tussen de tuinen 

begaanbaar houdt en dat het er niet dichtgroeit. 

 

Noteer vast in de agenda’s 

Op 30 augustus is de volgende tuinwerkdag. Ben je 

verhinderd, laat het dan even weten: misschien zijn 

er klussen die je zelf op een ander moment kan 

doen. 

 

Electra 

Chris, de ponyman aan de overkant, gebruikt wat 

stroom van onze tuin. Zo heeft hij licht als 

bijvoorbeeld één van zijn pony’s een jong krijgt. Het 

is goed te weten dat Chris hier een gepaste 

vergoeding voor betaalt. 

 

Haag 

In de haag langs ons terrein aan de kant van het 

fietspad is opeens een flink gat gesnoeid. Dit is 

absoluut niet de bedoeling. Die haag moet juist 

lekker vol en dicht zijn, zodat ongewenste gasten 

buiten blijven.  

 

Tip: Hortensiabloemen drogen 

Pluk de bloemen pas als ze mooi verkleurd zijn en 

de blaadjes leerachtig aanvoelen. Snijd ze af met 

korte stelen, anders haal je de bloemknoppen voor 

volgend jaar weg. Laat de bloemen hangend drogen 

of zet ze in een vaas met een klein laagje water. Vul 

dit niet meer bij, zodat de bloemen heel langzaam 

'verdrogen'. 

 

 


