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AGENDA
5-10 Pompoenwedstrijd

Groentebed met thema Mexico
Bij velen staan gerechten als chili en taco’s met enige regelmaat op
het menu. Verrassend veel van de groenten die we telen kennen hun
oorsprong in Centraal of Zuid-Amerika maar het is een uitdaging om
in je plantplan ook minder bekende soorten op te nemen.
Je kunt starten met mais; geen suikermais maar een soort die
gedroogd wordt om te vermalen. Plant 16 plantjes aan de noordkant
van het bed. Naast elke mais twee zaadjes van een pronkboon die
dan de mais als steun kunnen gebruiken.
Vóór de mais zonnebloemen. Dit is fantastisch voor de vogels maar
zaden, bloemblaadjes en het jonge blad is eetbaar. De nog gesloten
bloemknoppen lijken gestoofd op artisjok.
Ten zuiden hiervan; tomatillo’s, zinnia’s, dragonafrikaantjes, hete
pepers en anijshysop.
Tomatillo is uiteraard familie van onze bekende tomaat maar veel
minder gevoelig voor schimmels en daardoor beter in ons klimaat in
de openlucht te telen.
Dragonafrikaantje kan gebruikt worden bij mais of vlees en zoete
gerechten.
Anijshysop is een uitstekende bijenplant en blad en bloem zijn
bruikbaar in thee of salades.

Opzeggen
Hoewel we van een nieuwe tuinder aan de Veerwagenweg een heel
leuke reactie kregen over het inspirerende van samen tuinieren, zijn
er wellicht mensen die het niet meer willen.
In dat geval dient u vóór 1 oktober op te zeggen!

verhuur@vthouten.nl
vragen over tuinverhuur

Belangrijke mailadressen:
tuincomm.vth@gmail.com
Afmelden/wijzigen tuindienst

Website
www.vthouten.nl

info@vthouten.nl
Vragen aan bestuur

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.
Laatste tuindienst is op 9 november en dat is meteen de laatste mogelijkheid om in te
halen!
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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

Burg

J.M.E. van den

B-089

21-9-2019

Grasdijk

J.B.

B-017B

21-9-2019

Hertog

D.A. den
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21-9-2019

Riet-Messing

C.P. van de
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21-9-2019

Schaik

G.H. van

B-125

21-9-2019

