
 

Moestuinkoerier 
Tuintips juni 

➢ Oogst snelgroeiende groenten zoals radijs en lente-uitjes en 
gebruik de ruimte voor andere snelgroeiende soorten. 
➢ Plant spruitjes over naar hun definitieve plaats op 75 cm van 
elkaar. 
➢ In de kas kun je de vochtigheidsgraad vergroten door planten, 
vloer en rekken te bespuiten met water. (NB niet de tomatenplanten, 
die houden niet van natte blaadjes). Doe dit in de ochtend tot uiterlijk 
halverwege de middag zodat overtollig vocht nog kan verdampen 
vóór de avond. Een vochtige atmosfeer ’s avonds, als de 
temperatuur daalt, bevordert het ontstaan van ziekten. 
➢ Haal de toppen uit de tuinbonen om het risico op een 
aantasting door zwarte bonenluis te verminderen. Dit stimuleert 
tevens de vorming van peulen. Ook schijnt het te helpen om tussen 
de tuinbonen goudsbloemen te zaaien.  

Maak zelf brandnetelgier! 

Vele tuinders weten natuurlijk al lang dat dit vies stinkende goedje je 
moestuin kan oppeppen. Maar beginnende tuinders vragen zich af: 

 

 
Kijk even op de site van Landleven voor een instructievideo. 

Tomatenplantjes 

Ik heb nog een paar tomatenplantjes over. Gewone tomaten en 
trostomaatjes. Heb je interesse? Loop dan zaterdag as. even langs 
bij tuin 147. Als ik er zelf niet ben, zet ik ze bij mijn hekje. Bakje graag 
laten staan! 
Karin Hulsdouw 

Mailcontact 

Nog regelmatig worden er mails gestuurd naar de moestuinkoerier 
die eigenlijk bestemd zijn voor het bestuur. Natuurlijk is het 
makkelijk om op ‘beantwoorden’ te klikken, maar het is niet altijd de 
kortste weg omdat ik deze mailbox niet dagelijks uitlees.  
Daarom nogmaals het verzoek om wijzigingen in de tuindienst door 
te geven aan de tuincommissie: tuincomm.vth@gmail.com.  
Algemene mededelingen en vragen die bestemd zijn voor het 
bestuur: info@vthouten.nl 
 
En wilt u iets in de moestuinkoerier opgenomen hebben? Dan wel 
naar mtkoerier@gmail.com 
Liefst met een nieuwe mail en met nieuw onderwerp zodat het niet 
ondersneeuwt in allerlei reacties. 
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AGENDA 
8 t/m 16 juni 
nationale 
tuinenweek 
 
13 juni rondleiding 
Amelis’hof 
 
6 juli Open 
tuinendag 

https://www.landleven.nl/inspiratie/tuin-erf/2018/juli/brandnetelgier-maken/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=LLreg-2019-06-12&utm_content=LLreg-2019-06-12&utm_term=
mailto:tuincomm.vth@gmail.com
mailto:info@vthouten.nl
mailto:mtkoerier@gmail.com


 

 

Tuindiensten 

 

naam voorltrs tuin 1 datum 

Buijs M.L.M. B-103 22-6-2019 

Kok P.H. de B-128A 22-6-2019 

Reymers  J.M.A. B-140B 22-6-2019 

Verdonk L. B-109A 22-6-2019 

Zwartenkot R. B-145 22-6-2019 

Berg W.P.M. ten B-072 29-6-2019 

Dorresteijn F.C.G. B-099A 29-6-2019 

Fransman W.  B-084 29-6-2019 

Schaik  M.C.L. van B-121 29-6-2019 

Zebel-van Munster  M.C. B-078 29-6-2019 

 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de tuindienst als u niet kunt op de dag dat 
u bent ingeroosterd. Handig om het rond de datum van het rooster te doen! De zaterdag 
ervoor of erna!?  
 
 

 


