
1 KOFFIE EN THEE 

Hoewel de tuindiensten zijn afgelopen wordt er nog wel, heel de winter 

door, koffie en thee gezet. Dus kom gezellig een bakkie doen om bij te 

praten!  

Wilt u zelf ook meedraaien in de koffiedienst? Neem dan contact op met 

het bestuur of met mij (mtkoerier@gmail.com).  

2 OPROEP VAN TUINCOMMISSIE 

2.1 GROENCONTAINER  
Vanaf 14 november staat er weer een container voor maximaal 4 weken  

bij het hek aan de zijkant van de Binnenweg. Als hij vol is, wordt hij 

opgehaald en niet gewisseld. 

Hij is alleen voor blad/groen afval, dus geen snoeiafval, dat kunnen we 

versnipperen (ook stelen zonnebloemen) . Hij staat er voor mensen die 

geen mogelijkheid hebben om het zelf af te voeren c.a. te composteren. 

Dat laatste heeft onze voorkeur, goed voor het milieu. Doe er vooral geen 

andere zaken in, dan wordt het namelijk een dure grap.  

2.2 TE KOOP 
in de winkel zijn broeiramen te koop voor 2,50 euro voor een platte bak. 

Op is op. 

2.3 KRUIWAGENS 
Verzoek om de kruiwagens terug te plaatsen na gebruik en niet op de tuin 

te laten. Zet ze onder het afdak, kunnen ze minder snel roesten. 

3 OVERLIJDENSBERICHT 

Helaas bereikte ons het trieste nieuws dat de heer van Eck is overleden. In 

de bijlage kunt u de rouwbrief lezen. Arend van Eck had een tuin aan de 

Veerwagenweg samen met zijn zoon Kees. Op de voorkant van de brief 

staat de pruimenboom, van ongeveer 30 jaar oud. Ook aan de binnenkant 

staat een foto van de tuin met daarop de laatste chrysanten. 
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4 COMPOSTTON  

Op tuin 18 aan de 

Veerwagenweg staat een 

compostton die Miranda 

Slee niet meer gebruikt. 

Hij is, in overleg, af te 

halen.  

miranda.slee1969@gmail.com 

 

5 LAATSTE KLUSJES  

(bron Gardeners World nov.dec. 2020) 

5.1 ZET GEVOELIGE KRUIDEN BINNEN 
Haal kruiden nu naar binnen zodat je de verse blaadjes 

kunt blijven gebruiken. De potten kunnen best op een 

lichte vensterbank of in de kas gezet worden. 

Vorstgevoelige kruiden zoals basilicum, koriander en 

dille overleven niet zo lang. Vaste planten, zoals munt 

en dragen houden het langer vol, maar gaan een 

rustperiode in voordat ze in het voorjaar opnieuw 

uitlopen. Struikachtige kruiden groeien veel langer 

door. Blijf plukken om de planten productief te 

houden.  

5.2 PLANT FRUITBOMEN 
Nu fruitbomen planten is goed omdat ze dan voor de 

winter al een beetje kunnen aanslaan. Bomen met kale 

wortels kun je kopen via websites en catalogi. Deze 

geven meer waar oor je geld en je hebt veel meer keus 

dan voor bomen in pot, maar ze moeten wel zo snel 

mogelijk na aankomst worden geplant.  

 

5.3 KNOLVOET 
Als je koolplanten dit jaar zijn aangetast door knolvoet, 

hark dan deze winter kalk door de grond om de ziekte 

volgend jaar op een afstand te houden. 

Nu kalk toevoegen verhoogt de pH-waarde van de 

grond en houd de ziekte tegen.  

 

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. 

7 FREQUENTIE MOESTUINKOERIER 

Nu de tuinen in winterrust gaan, de tuindiensten even 

zijn gestopt en iedereen zich terugtrekt wordt ook het 

wekelijks versturen van de nieuwsbrief minder urgent. 

Ik zal een nieuwsbrief versturen zodra er belangrijk 

nieuws is en anders eens in de 2 a 3 weken.  
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