Om de kosten laag te houden doen we bijna
alles zelf.
Dat betekent wel dat er van elk lid een
bijdrage wordt gevraagd aan de activiteiten die
er gedaan moeten worden op de tuin.
Tijdens de jaarvergadering worden een aantal
klussen verdeeld, er is een ledenwerkdag, en u
kunt af en toe een mail verwachten waarin uw
hulp wordt gevraagd.
De voorste rij tuinen zijn de zogenaamde
verenigingstuinen. Ze worden door leden
onderhouden. Deze leden mogen tot woensdag
bloemen plukken uit de te onderhouden tuin.
De bloemen die na woensdag bloeien worden
op de zaterdag geplukt voor de donateurs van
de vereniging.

Mocht u tijdens de bloeitijd een -vakantieperiode niet aanwezig zijn, dan kunt u dat
aangeven op een formulier wat in de
zomerperiode in het clubhuis hangt.
De bloemen worden dan geplukt ten behoeve
van de donateurs.

Dahliavereniging de Amerbloem

U kunt natuurlijk ook de bloemen laten
knippen door een niet-lid: wilt u er dan voor
zorgen dat hij/zij uw lidmaatschapskaart bij
zich draagt?

Mocht u niet weten wat u kunt doen voor de
tuin, vraag dan aan de tuincoördinator op
maandag en vrijdagmiddagmiddag welke klussen
er zijn. U kunt dit eventueel ook per mail doen.
Voor het onderhouden van uw eigen dahliatuin
kunt u uitgaan van èèn onderhoudsmoment per
week.
Jaarlijks is er een open dag.
Deze wordt altijd goed bezocht door leden en
belangstellenden.
Het is een hele gezellige dag en een leuke
gelegenheid om te laten zien hoe mooi de tuin
is.

Dollardstraat 119
Amersfoort
Email: amerbloem@gmail.com

Tips voor het kweken van dahlia’s
Na het spitten van de tuin, kunt u in april de
knollen in de grond stoppen. Per tuin ruim 40
knollen.
Doet u dit eerder, dan bestaat de kans dat de
uitlopers die al boven de grond zijn, nog
bevriezen.

Welkom bij Dahliavereniging
‘de Amerbloem’
Dahliavereniging de Amerbloem bestaat sinds
1952.
De dahliatuin ligt in de groengordel van het
Soesterkwartier.

Van de vereniging krijgt u in mei mest.

Verenigingsleven op de dahliatuin

Behalve dahlia’s, vindt u op de tuin ook
gezelligheid.
Op maandag- en vrijdagmiddag is er gelegenheid
gezamenlijk te tuinieren.
Op deze dagen wordt er om 1430u koffie en
thee geschonken.

Er zijn leden die in juni hun tuin zelf bijmesten
met aardbeienmest.
Tijdens de hele groei en bloei periode houdt u
uw tuin en de paadjes daar omheen onkruidvrij.
Eind juni zijn de eerste bloemen te verwachten.
Om een zo vol mogelijke bloem te verkrijgen is
het belangrijk om vanaf deze tijd de planten te
dieven, dwz van de drie bloemknopjes de
buitenste twee te verwijderen.
Tot de eerste vorst blijven de dahliaplanten
bloemen geven.

Knol in de grond

Bij nachtvorst worden de bloemen bruin. Het
verdient aanbeveling om de planten tijdig van
labels te voorzien als u na de winterperiode
wilt weten welke knollen u heeft.

De maandag- en vrijdagmiddagen zijn hèt
moment om ervaring uit te wisselen over het
kweken van dahlia’s.
Er worden eigen tuinen onderhouden en ook
verenigingsklusjes gedaan.

Bij het rooien worden de stengels afgeknipt tot
ongeveer 10cm boven de knol. De knollen
dienen te worden opgeslagen op een koele,
droge en vorstvrije plaats. Een kartonnen doos,
eventueel voorzien van stro, voldoet als
bewaarplek.

Uiteraard bent u vrij om op welk moment van
de dag ook, op de tuin te verblijven.
Wilt u, als u als laatste vertrekt, de deuren en
het hek afsluiten?

Dieven

