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1  TIPS VAN AARDBEIPLANTJE.NL 

Snoeien van kortdragers 

Als de oogst van de vroege rassen voorbij is, mag al het blad verwijderd 

worden. Dit snoeien doet u na half juli. Snoeien betekent in dit geval 

compleet afknippen tot 10-15 cm boven de grond. Hierdoor blijft de 

plant mooi compact en plukt u in het volgend jaar dikkere vruchten. 

 

Let op: na 1 augustus mag u niet meer snoeien! Vanaf september legt 

een aardbeiplant van binnen zijn vruchten aan en voor dat proces heeft 

de plant blad nodig. Ook geeft het blad in de winter bescherming tegen 

nachtvorst 

 

Snoeien van doordragers 

Doordragende rassen mogen gedund worden zodat er meer licht komt 

voor nieuwe bloemstengels. Na de oogst hoeven de doordragers niet 

meer gesnoeid te worden omdat ze het blad nodig hebben ter 

bescherming tegen de vorst. 

2  OP DE GRENS VAN JE TUIN 

Heb je langs de rand takken die over het pad hangen? Of flinke 

uitlopers van stekelige bramen, frambozen e.d.? Verzoek namens uw 

medetuinders én de vrijwilligers die de paden maaien: Knip ze af!  

3 TUINDIENSTEN BINNENWEG 

Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende 2 weken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je niet in de gelegenheid om te komen op de datum waarop je 

bent ingeroosterd? Maak dan even een nieuwe afspraak met de 

coördinator van de tuindiensten. Mailadres staat links, in de groene 

banner.  
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Agenda 

 

Afmelden/wijzigen tuindienst 

tuincomm.vth@gmail.com 

 

Vragen aan bestuur 

info@vthouten.nl 

 

Vragen over tuinverhuur 

verhuur.vth@gmail.com 

 

Website www.vthouten.nl 

 

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/g

roups/VTHHouten 

voorltrs naam tuin 1 Tuindienst

A.W. Bierman-Verhoef B-165 02-07-22

A. Dias B-073A 02-07-22

J.M.E. Heijs B-056 02-07-22

S.F. Hitipeuw B-063B 02-07-22

E.K.D.M. van Mil B-095A 02-07-22

E. Andringa B-028A 09-07-22

O.B.P. Bullens B-205B 09-07-22

M. Dijk B-050A 09-07-22

A.M.J. Dorrestein B-156 09-07-22

N.C. Driessen B-131A 09-07-22
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4 VOOR DE (KLEIN)KINDEREN 

 


