mtkoerier@gmail.com

1

1

INHOUD

1

Zomervakantie! ..................1

2

Tuindiensten Binnenweg ...2

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

ZOMERVAKANTIE!

In midden Nederland zijn de schoolvakanties begonnen. Hoewel niet
alle leden daarvan afhankelijk zijn en wellicht al een vakantie achter de
rug hebben, is het voor velen echt wel vakantietijd. Dat betekent vaak
ook een paar weken niet naar de tuin komen.
Hierbij wat tips voordat je op vakantie gaat.
Bloemen plukken en koppen
Plukbloemen zoals zinnia, dahlia en Lathyrus wil je zoveel mogelijk
plukken. Laat je ze namelijk zaad zetten, dan stopt de plant z’n energie
daarin, in plaats van in het maken van nieuwe bloemen. Dus pluk vrij
rigoureus voordat je op vakantie gaat. Geef ze vast als bedankje vooraf
aan je buren die voor je tuin gaan zorgen. Het spreekt voor zich dat je
dan ook de uitgebloeide bloemen wegknipt.
Na het plukken
kan het wel een
week duren
voordat er
nieuwe
knoppen in je
plant komen,
maar dat is
geen enkel
probleem.
Neem ook
andere planten
onder handen. Kop je doorgaans alleen de uitgebloeide bloemen,
verwijder nu dan ook de bloemen die helemaal open zijn.
Oogst groente en fruit
Oogst zoveel mogelijk uit je moestuin. Vries het in, eet het op, of geef
het weg. Let specifiek op courgettes. Oogst ook de kleinste vruchten,
om te voorkomen dat je bij thuiskomst giganten aantreft. Oogst ook
bonen en erwten, om nieuwe oogst te stimuleren.
Wied het onkruid!
Zorg voor een onkruidvrije tuin voordat je op vakantie gaat, zodat je bij
thuiskomst niet een jungle aan ongewenste planten aantreft.
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2 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.
voorltrs

naam

tuin 1

H.
W.W.J. van den
H. van der
R.
J.
E.
A.H.
T.
J.
A.

Baumgard

B-087B
B-036
B-154
B-038B
B-111B
B-124A
B-040B
B-135B
B-011
B-035A

Berg
Kamp
Keyzer
Spelt
Dekker
Enneking

Jongerius
Moens
Zuidhoek

Tuindienst

16-07-22
16-07-22
16-07-22
16-07-22
16-07-22
23-07-22
23-07-22
23-07-22
23-07-22
23-07-22

