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DOORGAAN OF OPZEGGEN?

Kijk eens kritisch naar je tuin en of je dit volgend
jaar wilt voortzetten. Er staan mensen op de
wachtlijst die heel graag met tuinieren willen
starten.
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Vacatures ................... 2

Wil je je lidmaatschap en tuin opzeggen?
Dan graag afmelden bij het bestuur
(verhuur.vth.@gmail.com).
Graag vóór 1 oktober! De tuin moet schoon
opgeleverd worden, anders worden kosten in rekening gebracht.
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Oud of nieuw ...... 2

6 Belangrijke
mailadressen: ............. 3

2 AGENDA

GRATIS ZADEN?!

NVWA waarschuwt: gooi ongevraagd toegezonden Aziatisch zaad
weg
Voedselwaakhonden in België en Nederland waarschuwen voor pakketjes
zaad die ongevraagd worden toegestuurd vanaf adressen in China en andere
Aziatische landen. Wie zo'n pakket krijgt, wordt dringend verzocht om de
inhoud weg te gooien en niet in de grond te stoppen.
De kans bestaat namelijk dat er op deze manier plantenziekten in omloop
worden gebracht. Een andere gevaar is dat de buitenlandse, niet
gecontroleerde zaden planten voorbrengen die gekenmerkt kunnen worden
als invasieve plantensoorten die de bestaande flora kunnen verwoesten.
Ongevraagd zaad
In verschillende Europese landen, zoals België en Duitsland, maar ook in de
Verenigde Staten en Canada zijn duizenden gevallen bekend van ongevraagd
toegestuurd zaad.
In Nederland heeft nog niemand zich gemeld. Samen met de douane voert
de NVWA controles uit op Schiphol, maar tot dusverre is geen invasief of
ziekteverwekkend zaad gevonden.
Het is onduidelijk waarom de zaden worden verstuurd, terwijl er niets is
besteld. Volgens de NVWA komen ze van buitenlandse webshops. Mogelijk
worden ze verstuurd om op naam van de ontvanger positieve beoordelingen
van die shops te kunnen schrijven.
Het Belgische FAVV, vergelijkbaar met de NVWA, raadt mensen aan om
ontvangen pakketjes in een dubbele gesloten verpakking in de vuilnisbak te
gooien. De FAVV vraagt mensen wel om eerst een foto te maken van de
verpakking en die op te sturen. ook de NVWA vraagt mensen om een
ongewenste zending te melden.

3 OUD OF NIEUW
Tussen de meeste eenjarige planten met sappige, vaak
tere stengels is er een vreemde eend in de bijt. Dit is
een houtige koolsoort ook wel bekend als boomkool
(walking stick cabbage).
Een artikel in het maandblad “onze eigen tuin” van
Peter Bauwens maakte mij nieuwsgierig.
Het zaad van deze kool mag in het voorjaar de grond
in. De planten groeien sterk en kunnen tegen het eind
van het eerste jaar anderhalf tot twee meter hoog zijn.
Langs de stam vormen zich gegolfde bladeren, die
makkelijk 30 tot 40 cm lang worden. De onderste
volgroeide bladeren kunnen worden geoogst. De
planten groeien gewoon door (net als bij de ons
bekende boerenkool en palmkool).
Ze zijn een beetje ruw van vorm en van smaak, maar
heel stevig, dik en best sappig. Ideaal om te gebruiken
als gekookte wintergroente.
De planten zijn helemaal winterhard en zullen in het
voorjaar van hun 2e levensjaar verder groeien en
opnieuw blad vormen. Door de onderste bladeren te
blijven oogsten wordt opnieuw de groei gestimuleerd.

4 HELPENDE HANDEN; VACATURES
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DIVERSE FUNCTIES
Koffiediensten
Bestuur
Hulp op schooltuinen

(niet in volgorde van belangrijkheid)
Volkstuinvereniging Houten is bekend vanwege twee
complexen in Houten. Aan de Veerwagenweg en aan
de
Binnentuin
zijn
vele
enthousiaste
amateurtuinders aan het tuinieren en dragen op hun
manier bij aan de biodiversiteit van Houten.
Zoals elke vereniging draait het op vrijwilligers.
Enthousiaste mensen die graag hun steentje
bijdragen.

Bent u ook zo’n aanpakker?
Geeft u zich dan vooral op voor een van de genoemde
functies en draag bij aan deze gezellige en gezonde
vereniging.
Mail naar info@vthouten.nl
Beloning conform de regels en statuten van de
vereniging. Schroom niet om ook informatie op te
vragen.
NB Of en hoe de schooltuinen volgend jaar gebruikt
gaan worden is nog niet bekend. Heeft u interesse
dan wordt u op de hoogte gebracht.

De planten bloeien meestal pas in hun 3e jaar en
ondertussen is vaak een hoogte van meer dan 2 meter
bereikt. Ook dan kun je bladeren blijven oogsten en de
bloeiknoppen zijn ook eetbaar. Ideaal in het voorjaar
wanneer de wintervoorraad op raakt en de nieuwe
groente nog niet beschikbaar.
Na 3 jaar is de groei er uit en kun je de planten geheel
uit de grond trekken.
De dikke stengel is inmiddels flink verhout en kan
binnenshuis nog enkele weken nadrogen om dan als
basis te dienen voor wandelstok.
Inmiddels heb ik zaad aangeschaft en hopelijk kunt u
volgend jaar de plant(en) op mijn tuin bewonderen.
Karin Hulsdouw, tuin 147

5 TUINDIENSTEN EN KOFFIE!
Zie bijgaand rooster! Tuindienst start om 09:00 uur!
Uiteraard wordt het koffieschenken om 10 uur Corona
proof gedaan;
• Niemand, behalve de koffiezetter in de kantine. Er
wordt een tafeltje voor de ingang gezet.
• Degene die koffiezet
schenkt in.
• We gebruiken weer
even wegwerpbekertjes.
We houden afstand (de
picknick tafels worden uit
elkaar geschoven.

6 BELANGRIJKE MAILADRESSEN:
• Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
• Vragen aan bestuur info@vthouten.nl
• Vragen over tuinverhuur verhuur.vth@gmail.com
• Website www.vthouten.nl
• En heb je een verzoekje voor de moestuinkoerier?
Mail dat dan, in een NIEUWE mail naar
mtkoerier@gmail.com.

Tuinnr
B-035B
B-051
B-077
B-105A
B-134
B-165
B-006
B-028A
B-053
B-078
B-105B
B-135A

voorltrs
M. van
C.
H.M. van der
R.A. van
E.A.
A.W.
C.
E.
J.J. van der
M.C.
E.M. van
H.G. de

naam
Rookhuijzen
Galenkamp
Steen
Geffen
Scholten
Bierman-Verhoef
Karssen
Andringa
Stel
Zebel-van Munster
Riessen-Adriaanse
Wilde

Datum tuindienst
19-09-20
19-09-20
19-09-20
19-09-20
19-09-20
19-09-20
26-09-20
26-09-20
26-09-20
26-09-20
26-09-20
26-09-20

