
1 VRAAG EN AANBOD 

1.1 AANBOD 
Wij gaan de bestrating bij ons huis vervangen. Deze tegels zijn gratis op te 

halen op 11, 12 of 13 juni.  

Heb je belang hierbij dan ontvang ik graag een mailtje met  hoeveel tegels 

je wil hebben en wanneer je die kan ophalen. 

Met hartelijke groet,  

Nelly Planting, V-028A (plantingnelly@gmail.com) 

2 WESPEN/BIJEN AANVAL 

Inmiddels is het bestuur ook op de 

hoogte en wordt er onderzocht waar 

dit vandaan komt. Er is nog een 

melding ontvangen van iemand die 

aangevallen werd.  

Daarnaast is er een reactie van een 

medetuinder en imker die verteld dat 

een volk dat zonder koningin is 

agressief zou kunnen worden.  

3 WATERTON 

Helaas krijgen we weer meldingen van 

watertonnen die structureel leeg worden 

achtergelaten. Het bordje bij de 

watertonnen is een stille hint om de ton 

steeds bij te vullen! 

Is het dan nog onduidelijk? Volg deze 

instructie: 

3.1 VULLEN WATERTON 
Aan de pomp zit een hevel (die lange stang 

die bovenop uitsteekt). Als je die op en 

neer beweegt komt er water uit de tuit die 

boven de ton hangt waardoor deze gevuld 

wordt. 

Wissel gebruik van linker en rechterarm af 

om spierbelasting te verdelen (biceps). 

Achterwaarts pompen (met je rug naar de 

pomp) versterkt ook de triceps. Succes! 
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4 TIPS VOOR FRUITSTRUIKEN EN BOMEN 

Uit de nieuwsbrief van atreeshop.nl 

 

Water geven 

Denk goed aan het water geven. Houd uw fruitbomen 

en -struiken goed in de gaten en geef water indien 

nodig. 

Voor fruitbomen is de grond al snel te droog en dat 

geldt zeker voor pas aangeplante boompjes. 

Het is daarbij, vooral voor jonge boompjes, beter één 

keer in de week lang te gieten dan elke dag een beetje. 

Dat laatste maakt dat de wortels als het ware “lui”  

worden, ze niet hoeven te zoeken naar water en dus 

niet verder de grond in groeien. Hierdoor komt de 

boom niet goed vast te staan. 

 

Waterloten verwijderen 

Waterloten zijn eenjarige, forse, vrij zachte scheuten 

die ontstaan meestal aan de bovenkant van de 

fruitboom. Zodra de boom te dicht of te groot wordt, 

kunt u beginnen met het verwijderen van ongewenste 

waterloten. 

Door het verwijderen van waterloten wordt de boom 

niet te groot en krijgt de hele boom weer een betere 

lichtinval. Als er ruimte genoeg is kunt u deze loten 

eventueel laten staan (niet inknippen) en het tweede 

jaar ook niets aan doen, zo ontstaat er een nieuwe 

vruchttak. 

Vanaf nu tot eind juni is een goed moment om de 

waterloten, als ze ca 20 cm lang zijn, te verwijderen. 

De loten zijn nu nog niet verhout, waardoor het 

verwijderen makkelijker gaat. Het beste kan dit 

gebeuren door de scheuten met de hand in zijn geheel 

uit te breken (indien u deze half zou doorknippen 

ontstaan er weer zijtakken aan en krijgt u een boom in 

een boom). 

Het uitbreken kan het beste plaatsvinden bij droog 

weer, omdat de kans op ziektes en zwammen in de 

wonden dan het kleinst is. 

Door de waterloten te verwijderen hoeft de boom hier 

geen energie meer in te stoppen en heeft het meer 

over voor de bloemknoppen en later de vruchten.

 

5 BELANGRIJKE MAILADRESSEN:  

• Afmelden/wijzigen tuindienst 

tuincomm.vth@gmail.com 

• Vragen aan bestuur info@vthouten.nl 

• Vragen over tuinverhuur verhuur.vth@gmail.com 

• Website www.vthouten.nl 

• En heb je een verzoekje voor de moestuinkoerier? 

Mail dat dan, in een nieuwe mail naar 

mtkoerier@gmail.com.  

• Heb je een wijziging in je adresgegevens? Mail of 

huisadres? Graag mail naar het bestuur en de 

moestuinkoerier.  

• Facebook? Wordt ook lid van onze groep 

https://www.facebook.com/groups/VTHHouten 

6 TUINDIENSTEN 

Onderstaand overzicht van de komende tuindiensten. 

In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2 

weken vermeld. 

 

Kunt u niet op de dag dat u 

bent ingeroosterd? Meld dit 

dan bij de tuincommissie en 

spreek een andere dag af.  
 

  

mailto:tuincomm.vth@gmail.com
mailto:info@vthouten.nl
mailto:verhuur.vth@gmail.com
http://www.vthouten.nl/
mailto:mtkoerier@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/VTHHouten


 

m/v naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

m Andringa E. Els B-028A 12-06-21

v Jongeling M.M. B-026 12-06-21

V Kerp G.H.M. B-028B 12-06-21

V Linders A.M. Arinka B-034B 12-06-21

v Marel A.D. van der B-033A 12-06-21

M Zuidhoek A. B-035A 12-06-21

M Bakker R.M. B-091 19-06-21

M Brunsveld M.A.J. B-093 19-06-21

m Burg J.M.E. van den B-089 19-06-21

v Edgar H.W. B-092 19-06-21

M Roelfsema R. B-090 19-06-21

M Wardenier R.J.A. B-088 19-06-21


