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Waar moet je aan denken voor je op vakantie gaat?
Zorg ervoor dat voor je vertrek alle uitgebloeide bloemhoofdjes en 
zaaddoosjes uit de bloeiende planten verwijderd zijn.
Wanneer je dat doet heb je grote kans dat bij thuiskomst er nog meer 
of nog steeds een grote bloemenpracht aanwezig is.
Laat je de zaden zitten dan is de kans groot dat er geen bloei meer 
plaats vindt.
Maai het gras voordat je vertrekt vrij kort af, maar nooit korter dan 2/3 
van de lengte van het gras.
Wanneer je dat wel doet dan lijdt het gazon daar onder, de kans dat het 
gazon door de zon verschroeit wordt dan aanzienlijk groter.
Sproei het gazon zodanig dat de grond tot op zo'n 10 cm diepte goed 
vochtig is.
Planten in potten zijn erg gevoelig voor uitdroging omdat de wortels 
maar een klein gebied hebben om daar water aan te onttrekken.
Één van de mogelijkheden om potplanten en kamerplanten die buiten 
staan heelhuids door de vakantie te krijgen is door ze op een 
schaduwrijke plaats in de tuin in te graven.
Dit is vooral handig als er geen buren of vrienden aanwezig zijn die je 
planten kunnen verzorgen.
Kijk uw groente- en fruittuin goed na op ongedierte en onkruid en 
verwijder dit zo grondig als mogelijk.
Alle groenten en fruit dat bijna of helemaal rijp is kun je het beste ook 
weghalen,
Ze kunnen tijdens je afwezigheid namelijk gaan rotten dat werkt 
ongedierte, schimmel en andere ziekten in de hand
Heb je geen buren of vrienden die de planten af en toe willen verzor-
gen? Haal in dat geval al de planten uit het zonlicht.
Planten in terracotta potten kunnen op twee bakstenen in een laagje 
water in de badkuip geplaatst worden.
Door de zuigende werking van de stenen en de potten zullen deze 
steeds vochtig blijven.
De planten hebben wel licht nodig want hoewel direct zonlicht funest is, 
is volledige duisternis dat ook.
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Zet de overige planten bij elkaar uit de zon en doe een doorzichtige 
plastic zak om de plant om de verdamping van water zoveel mogelijk 
tegen te gaan.
Gemakkelijk voor de verzorg(ster)er
Zet alle potten bij elkaar dit is gemakkelijk sproeien
Zorg e.v.t  voor voldoende benzine voor de grasmaaier 

Leg de sproeiers, tuinslangen etc klaar voor gebruik
Als er veel werkzaamheden zijn, maak dan een handige checklist voor 
de verzog(ster)er zodat je zeker weet dat alles gebeurt zoals jij dat 
graag wilt.
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