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1  EXCURSIE 

In het kader van het jubileum van de vereniging is er een excursie 

georganiseerd op 11 juni as. Lees er alles over in de bijlage! 

De lunch vooraf wordt verzorgd.  

Opgeven voor 7 juni! 

2  TOMATENVERZORGING IN 8 STAPPEN 

Deze tips staan in landleven juni 22 en komen van Lars Seekles van de  

zelfoogsttuin ’t Plukgeluk in Noordwolde. 

 

1. Voeding; biologische compost. Geen voeding met teveel stikstof 

omdat er dan kans is op neusrot. Wel kan kali nog gebruikt worden. 

2. Opbinden; is van belang omdat ze zo snel groeien en heel hoog 

kunnen worden.  

3. Dieven; is een belangrijk onderdeel. Een dief is een uitschieter in 

bladoksel. Verwijder deze liefst als het zo klein mogelijk is.  

4. Toppen; als de plant niet wordt begeleidt, blijft hij et hele seizoen 

doorgroeien. Hou voor jezelf een maximale hoogte aan (de hoogte van 

je kas?) en top de plant. Een lengte van 1,5m is ideaal voor de 

verzorging van je plant. 

5. Ventileren; Tomaten en vocht gaan niet samen. Staan ze dus in de 

kas, zorg voor ventilatie. 

6. Water geven; Altijd water geven aan de wortels en nooit de hele 

plant sproeien. Hoewel vocht funest kan zijn voor de plant (zie punt 5) 

moet hij wel regelmatig water krijgen. Elke dag een beetje.  

7. Blad verwijderen; Onderste bladeren kunnen weggeknipt als het 

seizoen goed op gang is en de eerste tomaten verschijnen. De bovenste 

bladeren laat je zitten omdat deze zonlicht omzetten in suikers. 

8.  

9. Eind seizoen; Eind september is het ongeveer gedaan. Hou de plant 

goed in de gaten. Als de plant verzwakt haal je hem meteen helemaal 

weg. Groene tomaten kunnen thuis op de vensterbank doorrijpen. 

Tomatenloof kan NIET op de composthoop omdat je geen ziektes wil 

verspreiden maar ook omdat het lastig verteerd. Het kan wel in de 

groencontainer.  

Meer tips? Klik hier 

(Als iemand geïnteresseerd is om landleven te lezen nadat ik het uit 

heb hoor ik het graag. Karin) 
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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 



mtkoerier@gmail.com 

3 TUINDIENSTEN BINNENWEG 

Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende 

2 weken.  

 

naam voorltrs tuin 1 Tuindienst 

Doorn M. B-201B 04-06-22 

Hertog D.A. den B-201A 04-06-22 

Jong  C.C.A.M. de B-130B 04-06-22 

Nguyen M.C.  B-100B 04-06-22 

Verhoef G.F. B-159 04-06-22 

Bakker  R.M. B-091 11-06-22 

Bogaert D. B-043 11-06-22 

Kerp G.H.M. B-028B 11-06-22 

Pilon A.B. B-009 11-06-22 

Wilde H.G. de  B-135A 11-06-22 

 


