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e,u voor

de tuin
DORDRECHT - Als de 
blaadjes van de bomen zijn, 
is het tijd voor de laatste 
beurt van de tuin. We vroe
gen een expert op het ge
bied van tuinen, Dionysios 
Sofronas eigenaar van Aar
doom Hoveniers, wat er zo 
al in de tuin moet gebeuren. 

"Mensen moeten het blad dat 
niet in de weg ligt, lekker in de 
tuin laten liggen", begint Diony
sios het verhaal. "Het blad is 
voeding voor de grond en houdt 
deze gezond. Als het blad toch 
weggehaald wordt, moet er 
compost aan de grond toege
voegd worden." 
"Planten en bomen kunnen ge-
snoeid worden. Voor de ene· 
boom is dit het beste in het na
jaar terwiji" voor de andere 
boom juist het voorjaar gunstig 
is. Eigenlijk moet je een boom 
zo veel mogelijk zijn gang laten 
gaan. Dit geldt voor stuiken ook. 
Er zijn struiken die prima ge
snoeid kunnen worden. Het _is 
de truc om de oudere tákken te 
verwijderen, zodat de jonge tak
ken vrij spel krijgen. Klimplan-

"Kuipplanten die niet tegen 
de vorst kunnen moeten 
koel, niet te nat en donker 
weggezet worden,. Rond 15 
mei kunnen ze terug ge
plaatst. Zet -je de planten 
voor deze datum terug, of 
poot je al nie1.n,re plantjes, 
dan loop jè hé(risico dat al
les kapot vrièst� Planten 
moeten mi ab�oluut geen 
mest hebberi, -· dat werkt 
averechts. Voor tuinbezitters 
die planten willen verplaat
sten is het najaar het juiste 
seizoen om de tuin her in te 
delen, de planten hebben 
daar riu wéihig last van." 

ten moeten tot op de hoofd: 
stam kort gezet worden. Al het 
warrige hout kan verwijderend 
worden zodat.alleen de hoofd
takken overblijven. Ook voor 
klimplanten geldt dat ze in het 
juiste seizoen gesnoeid moeten 
worden, de druif en de Passie
bloem bijvoorbeeld pas in het 
voorjaar." 1 

Dionysios Sofronas: "Tuinen die in dez.e tijd van het jaar erg nat blijven, hebben een structuurpro
bleem in de bodem. Dit kunnen mensen het beste door een vakman op laten lossen. ?.onder al te 
grove maatregelen kunnen wij dit probleem verhelpen, bijvoorbeeld door het uit zetten van re
genwormen, Soms is dit niet afdoende en is drainage nodig." 
Voor ÎJÛormatie: www.aardoomhoveniers.nl. 

Aanmelden voor 
Dordtse Kennisquiz 

DORDRECHT - De succes
volle Dordtse Kennisguizzen · 
zijn alweer aan het tweede 

11 seizoen bezig. Donderdag
avond 23 oktober begint 
vanaf 20.00 uur in Poffertjes-, 
salon Visser's aan de Groen
markt, de eerste ronde van 
de hilarische quizzen. EI 
worden vragen gesteld ove .. 
sport, Dordt, muziek en �' 

· . gemene kennis. aanmelè..
via info@samball.nl.

Kennis maken met 
spinnen en gezwar · 

,1 DORDRECHT De afdeling 
Dordrecht van het IVN orga
niseert· zaterdag 25 oktober 
in het leslokaal naast het 
koetshuis NME Weizigt aan 
het van Baerleplantsoen 
vanaf lQ.15 uur natuuractivi
teiten voor kinderen van vier 
tot zes en van zeven tot 
twaalf jaar. 
Op een ongedwongen ma
nier maken de kinderen ken
nis met de natuur. De kleu
ters hebben als thema spin
nen. Voor de oudere kinde
ren is het thema gezwam 
over gezwam. 

Multiculturele 
ontmoetingsplek 
DORDRECHT - Zaterdag, 25 
oktober om 15.00 uur is de 
officiële opening van De We-
reldkamer aan de Nas
sauweg 88. De Wereldkamer 
is een multiéultureel ont
moetingsplek waar yrouwen 
werken aan een betere leef
omgeving. DêWereldkamer 
wordt beheerd door twee le
den vah Vrouwen met Lef, 
onlangs nog genomineerd 
voor de Vogelaarprijs. 
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Ridderkerk 
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www.aardoomhoveniers.nl 

TUINONTWERP EN DESIGN 

Tel. 0180-428458 
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