
 

Moestuinkoerier 
Tuintips juni 

➢ Slakken belegeren soms onze zaailingen en jonge plantjes. 
Ben je blij dat er iets opkomt, de volgende dag is het opgevreten. 
Slakken doen dit vooral bij warm en vochtig weer, zoals afgelopen 
week. Natuurlijk kun je slakkenvallen plaatsen met bier en bruine 
suiker. Maar die moeten wel dagelijks schoongemaakt worden. 
Er zijn wel mensen die vinden dat dit geen diervriendelijke manier 
is. Heeft u nog tips om dit diervriendelijker aan te pakken? We 
horen het graag.  
➢ Mulchen. Voor een mulchlaag rond planten kunt u in plaats 
van compost ook oude kranten gebruiken. Leg vier tot zes pagina’s 
op de grond en houd ze op hun plaats met stenen. 
➢ Kruisbessen: snoei ze in de zomer en kort daarbij zijscheuten 
in tot op 5 bladeren. Zo komt hun groeikracht ten goede aan de 
vruchtontwikkeling. Ook rode en witte bessen kunnen zo gesnoeid 
worden. 
➢ Onrijpe appels vallen van de boom. Dat is een normaal 
verschijnsel in deze tijd die bekend staat al junirui. De boom verlost 
zichzelf van overtollige vruchten.  

Mailcontact 

Nog even korte herhaling van het bericht van vorige week.  
Wijzigingen in de tuindienst doorgeven 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 
Graag d.m.v. een nieuwe mail en met nieuw onderwerp zodat het 
niet ondersneeuwt in allerlei reacties. 
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AGENDA 
 
6 juli Open 
tuinendag 
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Tuindiensten 

 

naam voorltrs tuin 1 datum 

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 

Bakker  R.M. B-091 6-7-2019 

Dool J. van den B-047A 6-7-2019 

Goes  A.B.M. B-057A 6-7-2019 

Mensing S. B-067 6-7-2019 

Wijnhout M.J. B-051 6-7-2019 

Graaf  K.L. de B-031B 13-7-2019 

Impelen W.T.M. van  B-062 13-7-2019 

Velzen L.A. van B-025A 13-7-2019 

Verhoef G.F. B-159 13-7-2019 

Vernooij  G.A.H. B-042 13-7-2019 

 
 

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!?  
 

 
 


