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Wouter van Teeffelen

Niets is lekkerder
dan fruit

uit eigen tuin!
Maar hoe krijg je
dat goed
voor elkaar?
.

Kerkstraat 39
5301 EG Zaltbommel

tel 06 38419771
wte@fruitadvies.nl

www.fruitadvies.nl

www.fruitteelt.info

Steeds meer mensen vinden het leuk en gezond om fruit in
eigen tuin te telen. Maar vaak wordt dat toch niet zo’n succes
als gehoopt. Het goed telen van fruit vraagt namelijk nogal
wat. Veel voorkomende kwesties zijn:








Ook ben ik al ruim 10 jaar
betrokken bij de fruitstruiken en
-bomen in de tuin van de Loonse
Schuur in Neerloon. Ik heb mijn
bijdrage geleverd aan de opzet van
de tuin en het planten. Ik geef
advies en ik lever materialen. Ik
verzorg
de
jaarlijkse
snoei.
Afgelopen jaar heb ik de opzet
voor het overnetten van de kersen
gemaakt en geholpen bij de
daadwerkelijke realisatie.

Welke fruitgewassen zijn geschikt voor mijn tuin?
Wanneer en hoe moet ik planten?
Waar haal ik mijn plantmateriaal en
bijbehorende spullen?
En hoe nu verder?
Hoe zit dat ook alweer met snoeien?
Help, er zit een ziekte in!
Waarom zo’n kleine oogst?

Gelukkig kunt u met dit soort
vragen en voor praktische hulp
terecht bij mij, Wouter van
Teeffelen. Ik heb door jarenlange
werkzaamheden in de fruitteelt
veel kennis en ervaring opgedaan.
Sinds mijn opleiding aan de HAS
in 1987 ben ik actief als fruitteler
en als adviseur voor professionele
telers. Als liefhebber teel ik van
jongs af aan allerlei fruitgewassen.
In mijn tuin is een grote diversiteit,
ook aan zacht fruit, te vinden.

Al deze expertise kan ik inzetten om u te helpen.
Wat kan ik zoal voor u doen?









Maken van een plantplan
Leveren van plantmateriaal en benodigdheden
Plantklaar maken en planten
Snoeien van fruitstruiken en –bomen, zowel
laagstam als hoogstam
Plukken en helpen bij afzet van fruit
Persoonlijk bezoek voor advies en verzorging. Dit
op afroep of op basis van een abonnement.
Helpdesk via mail of telefoon

