
 

Planning nieuwe jaar 

Hoewel ik zelf nog druk ben met de laatste oogst, het verwerken 
ervan en het onkruid te lijf gaan, weet ik zeker dat er al tuinders zijn 
die voorzichtig een planning voor het volgend seizoen maken.  
 
In het blad ‘Tuin op tafel’ stond een artikel over moestuinbedden op 
smaak. Best een leuk idee! 
Voor de moestuinbedden op smaak neemt men meestal een bepaald 
gerecht of de keuken van een bepaald land als uitgangspunt en 
beplant het bed met groenten en kruiden die hier typerend voor zijn. 
Als resultaat komen zo in één bed planten uit verschillende 
plantenfamilies bij elkaar te staan en deze diversiteit verkleint de kans 
op ziektes en plagen aanzienlijk. Niet alleen is een dergelijke 
polycultuur daardoor gezonder, een diverse beplanting oogst meestal 
ook veel leuker.  

Stamppotbed 
Hoewel in veel gezinnen inmiddels internationaal gegeten wordt is de 
stamppot toch ook populair en makkelijk te bereiden.  
In het stamppotbed staan geen aardappelen (die zijn gewoon minder 
geschikt voor polycultuur) maar wel allerlei groenten die in een 
stamppot met aardappels gecombineerd kunnen worden. 
Verdeel het bed in 3. In maart in het voorste deel bladmosterd en 
rucola zaaien en in het achterste vak spinazie. In april het middelste 
vak vullen met wortelen en pootuien tussen de rijen. 
De vakken van rucola en spinazie kunnen aan het begin van de zomer 
opnieuw beplant worden met boerenkool en andijvie. Rode boerenkool 
schijnt bij duiven minder favoriet te zijn. Hoe de witte vlieg hierop 
reageert weet ik niet. 
Succes met uw planning! Volgende week de smaken van Mexico. 

Is uw tuin al schoon?  

Binnenkort houdt de schouw commissie de laatste tuinschouw van het 
jaar. Dan wordt gekeken naar het onderhoud en beheer van uw tuin. 
Ga zelf voor je tuin staan en kijk kritisch naar het onderhoud.  
Wilt u zelf stoppen, zeg dan voor 1 oktober op, conform het 
huishoudelijk reglement. 
Na de tuinschouw zullen de leden worden gemaild die in ogen van de 
commissie daarvoor in aanmerking komen. Uiteraard krijgt men tijd 
om het in orde te krijgen voor 1 oktober. 
Namens het bestuur van VTH.  
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AGENDA 
 



   



 

Belangrijke mailadressen: 

tuincomm.vth@gmail.com 
Afmelden/wijzigen tuindienst 
 
info@vthouten.nl 
Vragen aan bestuur 
 
 

verhuur@vthouten.nl 
vragen over tuinverhuur 
 
Website  
www.vthouten.nl 
 
Samenstelling bestuur 
http://www.vthouten.nl/leden/bestuur/ 
 

Tuindiensten  

U bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de tuindienst als u niet kunt op de dag 
dat u bent ingeroosterd.  

naam voorltrs tuin 1 datum 

Bos P.E. B-005 7-9-2019 

Dijk N.J. B-055 7-9-2019 

Voorde B. van de B-097 7-9-2019 

Andringa E.  B-028A 14-9-2019 

Colnot S.K.A. B-119 14-9-2019 

Galenkamp C. B-050A 14-9-2019 

Luit-Nipius W. van der B-045A 14-9-2019 

Ruessink B.G. B-010 14-9-2019 
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