1 WENS
Ik wens u allen een heel mooi en gezond nieuw jaar en veel mooi weer
(tja wat is dat?) zodat de oogst ook weer mooi is.
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2 ZAAIGOED
De zaaikrant is al even bij u in huis. Denkt u eraan om de bestellijst in te
leveren vóór 10 januari bij de aangegeven adressen! Veel plezier met
uitzoeken.

2.1 ZELF GEOOGSTE ZADEN
Heb je afgelopen seizoen zaden geoogst, schoon ze dan nu op. Dat is een
lekker klusje voor koude of regenachtige dagen. Opschonen gaat het
handigst op een vel wit papier. Maak een vouw in het midden, schuif met
een penseeltje alle kafjes en vuiltjes weg en rol de zaadjes naar de
middennaad. Zo kun je ze gemakkelijk in een enveloppe schuiven. Meestal
heb je er veel te veel – leuk om te ruilen of cadeau te geven. Bewaar ze
anders droog, donker en koel tot gebruik.
(tip uit Tuinplus jaarplanner)

3 VRIESKIST
Er is nog geen reactie ontvangen. Als je interesse hebt graag reageren
vóór 10 januari. Daarna wordt de vriezer afgevoerd. Heb je interesse in
een vrieskist van ongeveer 150 liter? Het is een oudje maar werkt nog.
Gratis af te halen na afspraak. Hulsdinges@hotmail.com

4 WINTER IN DE KAS
Voor de tuinders onder ons die een kas hebben hier een paar tips uit
‘Gardeners world’.
✓ Trek voorjaarsbollen voor door ze in bakken te poten.
✓ Zaai groenten zoals prei, wortelen, vroege erwten, kool en wintersla.

✓ Controleer potten met overwinterende
planten op ongedierte en ziekten.
✓ Geef spaarzaam water gedurende de koude
maanden.
✓ Snoei eventuele kasdruiven.
✓ Verwijder eventuele sneeuw van het dak om
schade aan de buitenkant te voorkomen en
het licht binnen te laten.
✓ Overweeg een regenton om het regenwater
uit de dakgoot op te vangen.
✓ Laat kamerplanten overwinteren in je kas als
ze niet bloeien.

5 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.

6 KOFFIE EN THEE
Met een kleine
feestdagenpauze wordt er nu
weer wekelijks koffie en thee
gezet aan de Binnenweg.
Iedereen is welkom op
zaterdag om 10 uur een bakje
te komen doen. E.e.a. wel met
inachtneming van de geldende
corona maatregelen. Dat houdt
in dat er niet veel mensen binnen bij elkaar kunnen
zijn. Buiten houden we afstand en warmen ons aan het
bekertje koffie.
Vindt u het ook zo gezellig bij het koffie uurtje? Wilt u
meedraaien in de koffiedienst? Neem dan contact op
met het bestuur of met mij (mtkoerier@gmail.com).

