Index op de Nieuwsbrieven
De onderwerpen zijn vetgedrukt, de Nieuwsbrieven waar naar wordt verwezen zijn gecursiveerd.
Bomen
Lindes: winter 2020-21; bomenbeheerplan: zomer 2020
Compost
Composteren: bericht compostmeester: lente 2021; maart 2014; mulchen: november 2013
Fruitbomen
loodglans op pruimenbomen: herfst 2018; zomer 2016; april 2015; snoeien / snoeitechnieken:

april 2016; april 2015

Heggen
hoogte: zomer 2020; zomer 2016
Insecten:
waarneming.nl: zomer 2020; oktober 2017; wilde bijen: zomer 2018; nachtvlindernacht: zomer
2018; 2017 oktober ; schaatsenrijders: mei 2017; eikenprocessierups: zomer 2016;
zebravlinder: najaar 2014; bijenhouders: zomer 2013
Maaien
anders maaien: zomer 2018; maaien met zeis: zomer 2016
Materialen
aan de slag: lente 2021; tuinhuisje repareren: lente 2021; tuinmeubilair opslaan: winter 2020-21;
milieuvriendelijke materialen: mei 2017; oktober 2017; zomer 2020; waterdichter maken met
lijnolie: zomer 2020; adviesmaterialen: herfst 2019; wat vinden tuinders van milieuvriendelijke
materialen: herfst 2019
Paddenstoelen
Paddenstoelen op onze tuinen: herfst 2019; herfst 2018
Planten
overzicht van eetbare wilde bloemen: oktober 2017; groenlof: zomer 2016; bramen: juli 2015;
spinazie: april 2015; tomatillo's: najaar 2014; in het najaar zaaien: juli 2014; wintergroentes maart
2014; kolen: zomer 2013; stinzenplanten: maart 2014
Planten, wilde (inclusief onkruid)
overzicht eetbare wilde bloemen en planten: oktober 2017; overzicht van wilde planten langs de
slootkanten: oktober 2017; eetbare (water)planten en bloemen: mei 2017; Japanse duizendknoop:
zomer 2016; november 2013; zomer 2013; diverse bijzondere planten: juli 2014
Recepten
koken en bakken zonder eieren, zomer 2018; lavendelkoekjes: oktober 2017; salades: mei 2017;
groenlof: zomer 2016; tarte de linz: juli 2015; thee van kruiden, najaar 2014
Reptielen, ringslang lente 2021; oktober 2017; juli 2015
Sloten
snoeien met een kano: herfst 2019; schaatsenrijders en zeep: mei 2017; baggeren: november

2014

Tuinieren, algemeen en natuurlijk tuinieren

moestuin beginnen: lente 2021; voorzaaien (1): lente 2021; natuurlijk tuinieren: mei 2017;
november 2016; stapelmuur: mei 2017; bespreking tijdschrift Eigen Tuin: 2017 mei; bespreking
diverse boeken: november 2016; zomer 2016; ondergrondse dierentuin: december 2015; zaden:

zomer 2013

Vogels
tuinduif: lente 2021; goudvink: zomer 2020; waarneming.nl: zomer 2020; ijsvogelwand: mei 2017;
vogeltelling: mei 2017; overzicht vogels op de Driehoek: april 2016; nestkast: maart 2014;
nestkast: voorjaar 2013
Water/droogte
(tips bij) droogte: zomer 2020; automatisch water geven: herfst 2019
Zoogdieren
(woel)ratten en muizen: zomer 2016

