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1  TAKKEZOOI 

Er wordt flink gesnoeid in dit jaargetijde. Heeft u takken? Dan graag 

niet zelf in de wallen (takkenril) neerleggen maar overleg even met de 

tuincommissie via tuincomm.vth@gmail.com. Het verhakselde hout 

kan worden gebruikt om paden te versterken.  

 

Met de feestmaanden in het 

vooruitzicht kunt u ook heel leuke 

decoraties maken. Zie voorbeeld foto. 

Omwikkel de takken met lampjes en 

steek er takjes met ‘lampionplantjes’ in 

voor najaarsdecoratie. Tegen kerst kun je er dennengroen tussen 

steken. Allerlei mogelijkheden dus. 

2  GROEN AFVAL CONTAINER 

Donderdag de13e oktober wordt er een 9 kuubs container geplaatst bij 

het hek aan de Binnenweg. Hierin mag alleen groen afval, dus geen 

grond of dikke takken. 

Kijk wat je zelf kan composteren. Veel zacht snoeiafval/plantenresten 

kan gewoon op je eigen composthoop.  

De container blijft 6 weken staan of als hij vol is gaat hij weer weg. 

 

Aangetast tomaten of aardappelafval meenemen en thuis in de grijze 

container doen om besmetting te voorkomen.  
https://www.mooiemoestuin.nl/groenteteelt/overig/aardappel/phytophthora-

infestans/ 

3  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 banner. 

Rooster staat op de volgende bladzijde! 
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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 
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3.1 ROOSTER TUINDIENST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 WAT NOG ZAAIEN/PLANTEN IN 

OKTOBER? 

Op de site van Gardeners world vind je diverse tips. 

• Spinazie (soorten medania, early prickly seeded, 

giant winter Samish, apollo) 

• Oosterse bladgroenten (mosterd green in snow, 

mizuna, paksoi) 

• Knoflook. Bij iedereen wel bekend.  

• Lente kolen (had je in augustus al moeten zaaien 

maar kun je nu plantjes van kopen) 

• Uien, via pootgoed. 

• Slaplantjes kopen en dichter bij elkaar zetten dan 

gewoonlijk. Bij erge kou kun je ze beschermen met 

stolp. (groene kropsla valdor, rode kropsla marvel 

of four seasons, franse Grenoble red, zoete bindsla 

‘winter desity’. 

• Tuinbonen. Om al vroeg van je tuinbonen te 

kunnen genieten kun je ze nu in volle grond zaaien. 

(aquadulce claudia of the sutton). Bescherm de 

plantjes tegen vraat van muizen.  

https://www.gardenersworldmagazine.nl/groene-

school/kweken/zaaien-in-oktober/ 

 

• Eenjarige klaproos. Papaver rhoeas. 

• Phacelia; bijenbrood. Vroege bloeier en 

groenbemester! 

• Lathyrus odorantus, pronkerwt. 

• Goudsbloem 

• Helmbloem (corydalis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorltrs naam tuin 1 Tuindienst 

S. Alan B-148 29-10-22 

J.W.M. Bosboom B-061 29-10-22 

E.R.M. Broere B-079 29-10-22 

P. Groot B-118A 29-10-22 

O. Sapaloglu B-018B 29-10-22 

S. Damen B-065A 05-11-22 

M.J.S. Iemenschot B-069B 05-11-22 

H. Koops B-007A 05-11-22 

A.D. van der Marel B-033A 05-11-22 

E.A.  Scholten B-134 05-11-22 

J.M. van Rijsbergen B-004A 12-11-22 

M.C.L. van Schaik  B-121 12-11-22 

L.A. van Velzen B-025A 12-11-22 

C.D. Weide B-015 12-11-22 

A. Zantinge B-021B 12-11-22 
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