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JUBILEUMFEEST

Het was een zeer geslaagde middag!
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Agenda
27 aug. Oogstfeest
Krommerijnstreek
www.oogstfeestkrommerijnstr
eek.nl
3-9-22 Jubileumfeest
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

Foto boven
van Karin
Hulsdouw

Foto’s onder van
Cornelie Spijkerboer
Allemaal heerlijke
dingen te eten.

mtkoerier@gmail.com

Jan was enthousiast tuinder en heeft ook enkele jaren
meegedraaid in het koffie zetten op zaterdagmorgen.
Wij gaan zijn gezelligheid en praatjes missen.

3 OPROEP VOOR TUINDELEN
Jan van den Dool heeft een tuin op de Binnenweg.
Helaas heeft hij niet altijd even veel tijd om het goed
bij te houden doordat hij met de camper op pad is. Als
hij dan terugkomt is er sprake van enorm achterstallig
onderhoud. Een deels afgedekte tuin is nu de oplossing
maar hij wil graag de tuin met iemand delen. De tuin
blijft gewoon op zijn naam staan.
Heb je zin om dit samen met hem aan te pakken?
(misschien omdat je op de wachtlijst staat?) neem dan
contact op:
Jan van den Dool,
mailadres: vanjannel@gmail.com

Foto Harold Baumgard

4 TIPS VAN MEDETUINDERS
4.1 SLAKKEN EN LUIZEN

2 TREURIG NIEUWS

Uit het blad ‘Vogels’ met dank aan Tonny Sontrop
Tip tegen slakken .
slak onvriendelijke planten: ze lusten ze niet. Geldt
vooral voor de naaktslakken: akelei - goudsbloem anjer- geranium=viooltjes- varen -oost-indische kerslavendel en geurende kruiden .
En een tip over luizen (denkend aan rozen en
tuinbonen .)
Bij de eerste luizen deze fijn knijpen en laten zitten op
de plant, de geur trekt lieveheersbeestjes aan en zij
leggen hun eitjes in de buurt.
Een larf blijkt wel 80 luizen per dag te eten, maar wel
even geduld hiermee natuurlijk.
Dit zijn misschien
meer voorjaar tips,
maar ik kwam het
nu tegen.

4.2

SLAKKEN DIE JE WÉL WIL
De tijgerslak eet andere slakken
Hoe zit dat: een slak die juist welkom is in je tuin? De
tijgerslak is minder schadelijk voor je tuin en je
planten. Want hoewel hij ook planten en dode
plantenresten eet, eet hij ook andere slakken. Met
andere woorden: deze slak brengt de populatie slakken
in je tuin naar beneden. De tijgerslak wordt ook wel
grote aardslak of Limax maximus genoemd. Met deze
vriend in je tuin, kun je heel wat minder afgevreten
planten verwachten.
Lees het hele artikel in Gardeners World online

6 KOFFIEDIENSTEN
Bent u ook zo’n fan van de koffie en thee uurtjes op
zaterdagmorgen en vindt u het leuk om daar aan mee
te werken? Stuur een mailtje naar de moestuinkoerier.

5 TUINDIENSTEN
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 banner op de
eerste bladzijde.
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