
INSECTEN 

Deze tip is een typische zomer tip. In de zomer als het lekker weer is staat nog wel eens de 
deur naar buiten open. Lekker wat frisse lucht naar binnen maar helaas ook vliegen. Een hor 
werkt niet altijd. Vandaag hebben wij een tip. Om vliegen buiten de deur te houden. 
Pak een diepvries zakje. En vul dat voor de helft met koud water. Doe het zakje goed dicht 
met een touwtje 
En hang dit in het deurkozijn waar de vliegen binnenkomen. De vliegen kijken niet recht 
vooruit, maar schuin, ze hebben dan breedbeeld. En zo komen ze niet naar binnen. Het werkt 
echt!  

Wespen:  
Als je in de zomer lekker in je tuin zit een drankje te drinken kan het zijn dat je gezelschap 
van wespen krijgt.  
Wespen komen namelijk op zoetigheid af om op een vreedzame manier van de wespen af te 

komen hebben wij de volgende tip:  
Neem een soep kommetje gevuld met koud water met daar in enkele hele kruidnagelen. En 
zet dit neer daar waar je de wespen niet wilt hebben. Het geeft een lekkere lucht af en niet 
schadelijk. 
 
Fruitvliegjes verjagen  

Fruitvliegjes:  
Nare beestjes zijn dat. Vooral in de zomer zijn ze vaak in je keuken te vinden. Met mijn tip 
zijn ze zo verdwenen. Om ervoor te zorgen dat de vliegjes verdwijnen, zet je een bakje met 1 
dl azijn en een druppel vloeibare zeep neer. De vliegjes zijn zo weg. 

Mieren  
Met de zomer komen ook de mieren. Het zijn kleine en onschuldige beestjes maar je hebt ze 
liever toch niet in en rond het huis. Verdelgings middelen zijn doeltreffend maar niet goed 
voor de gezondheid.  

 
Mieren kun je weg krijgen door wat bakpoeder te strooien bij de plek waar ze zitten. Met een 
dag zijn ze voor maanden weg. Wanneer ze weer terug komen, herhaal je het trucje nog een 
keer. Doeltreffend en niet schadelijk voor de gezondheid.  
 
SUCCES. 


