
 

mtkoerier@gmail.com  

1  GEVONDEN VOORWERPEN 

Donderdag de 4e ben ik mijn sleutelbos verloren, op de moestuin, in 

een zwart etuitje, er zitten 3 sleutels in de buurt van tuin b158. 

Heeft iemand die misschien gevonden. 

Theo Grimmelikhuijsen 

2  JUBILEUMFEEST 

Meld je aan! Opgeven via ac.vthouten@gmail.com. 

3  BABYNIEUWS 

Bij de huurders van tuin 

129B is een baby geboren! 

 

Welkom Vera Suzanne! En 

we hopen dat je over een 

paar jaar gezellig kan helpen 

met je gietertje. 
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Agenda 
 

5 en 6- aug. 

zomerbloemenfestijn Wolfheze  

www.boschhoeve.nl 

 

17 t/m 21 aug. Landgoedfair 

Marienwaerd in Beesd 

 

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 



mtkoerier@gmail.com 

4 TIPS UIT LANDLEVEN  

4.1 GEBARSTEN TOMATEN 
Een vraag die ook vaak op facebookgroepen voorbij 

komt. Hoe en wat?  

Waarschijnlijk heeft dit te maken met het water geven. 

Geef de planten water nadat de rijpe tomaten zijn 

geoogst. Zo kunnen de planten en onrijpe tomaten 

weer groeien en is de kans op barsten/scheuren van de 

rijpe vruchten kleiner. Dat barsten wordt veroorzaakt 

door het water dat nog wordt opgenomen door de 

rijpe tomaat die daardoor in een te krap velletje zit.  

4.2 NIEUW ZEELANDSE SPINAZIE 
Deze plant is geen familie van de bekende spinazie 

maar van ijskruid. Het is een lage plant die zich steeds 

vertak end aardoor wel 75 cm. Breed kan worden en 

die een prima opbrengst oplevert. Hij is weinig 

gevoelig voor ziekten , schimmels en plaagdieren. De 

hele zomer en herfst kunnen de bladeren en toppen 

worden geoogst, ook tijdens de (onbetekenende) 

bloei. In de keuken kunnen de bladeren worden 

gebruikt voor stoof, koken en in allerlei curry’s, soepen 

en stoofschotels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 groene 

banner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorltrs naam tuin 1 Tuindienst

G.M. van der Horst B-141 13-08-22

A.M.A.J. Rietveld-appelhof B-103A 13-08-22

K. Tigchelaar B-168 13-08-22

M.C. Zebel-van Munster B-078 13-08-22

N.J. Dijk B-055 20-08-22

R.A. van Geffen B-105A 20-08-22

D.J. Roubos B-117 20-08-22

R. Wouters B-129A 20-08-22

R. Zwartenkot B-145 20-08-22


