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Vakantietijd ........................1

VAKANTIETIJD

Hoewel het vakantietijd is, is ook de oogst begonnen en wordt er door
vele moestuinders ook gezocht naar najaarsgroentes om nog te zaaien.
Zo is het nog mogelijk om spinazie en veldsla te zaaien. En niet te
vergeten de winterpostelein.
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1.2Oogst bewaren ................1

Daarnaast is het mogelijk om enkele koolsoorten in weeuwenteelt te
kweken. Zaai de kolen eind september/ begin oktober en laat de
plantjes opgroeien in stenen potten met tuingrond. Het is de bedoeling
dat ze afgedekt – onder glas of noppenfolie en bij vorst zelfs rietmatjes
– de winter doorkomen om ze half maart in de moestuin te verplanten.
Vooral de rassen Alpha en Record zijn hiervoor zeer geschikt.
Het is het proberen waard. Je hebt dan in april/mei een prachtige oogst
van bijvoorbeeld bloemkool. Er zijn er zelfs die zeggen dat de
bloemkool het dan nog beter doet dan in de zomerteelt.
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Agenda
5 september
Struinen in de tuinen
11 september
Oogstfeest
Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
Vragen aan bestuur
info@vthouten.nl
Vragen over tuinverhuur
verhuur.vth@gmail.com
Website www.vthouten.nl
Heb je een wijziging in je
adresgegevens? Mail of
huisadres? Graag mail naar
het bestuur en de
moestuinkoerier.
Facebook? Wordt ook lid van
onze groep
https://www.facebook.com/g
roups/VTHHouten

1.2

WEEUWENTEELT

OOGST BEWAREN

In deze tijd hebben de meeste moestuinders de diepvriezer om de
oogst te bewaren. Toch is het ook leuk om eens andere methodes te
proberen. Vaak de traditionele!
Wortels en bieten kunnen in de tuin vorstvrij bewaard worden als u ze
op een hoop of in een kuil legt en afdekt met een laagje grond en
eventueel wat stro. In huis kun je ze bewaren in een kist. Wortels en
bieten worden vuil bewaard, dat wil zeggen dat et loof wordt
verwijderd, maar dat restjes aarde aan de wortels blijven hangen. Van
aardappelen, sjalotten en uien moet het loof eerst op het land
afsterven. U moet ze op een koele, donkere en goed geventileerde
plaats bewaren. In deze ruimte kan ook de knolselderij, waarvan het
loof verwijderd is, opgeslagen worden. Let er vooral bij uien en
sjalotten op dat de ruimte koel genoeg is, want bij de minste warmte
en vochtigheid beginnen ze uit te lopen. Uien en sjalotten die op het
land gedroogd zijn, worden ook wel in strengen gebonden en
opgehangen.
(bron: “de Moestuin” van Fieke Hoogvelt.)

2 STRUINEN IN DE TUINEN
Zondag 5 september strijken acts uit alle windstreken
neer op de groene grond en Struinen in de Tuinen
nodigt menig tuin- terras- en cultuurliefhebber uit op
het gras. Honderden tuinen verspreid in gemeenten
door heel Nederland worden omgetoverd tot
openluchtpodium voor een dag. Veilig in de frisse lucht
Struinen in de Tuinen kan tussen 12:00 en 17:00 uur.
Podiumkunstenaars van alle disciplines staan te
trappelen om weer te spelen en de oren en ogen van
onze bezoekers snakken naar live optredens. Bij
Struinen in de Tuinen krijgen zowel groene blaadjes als
ervaren rotten een toneel toebedeeld. Het publiek
flaneert van verkwikkende tunes naar
(hart)verwarmende theaterspektakels.

4 TUINDIENSTEN
Overzicht van de komende tuindiensten.
In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2
weken vermeld.

Kunt u niet op de dag dat u bent
ingeroosterd? Meld dit dan bij de
tuincommissie en spreek een andere dag
af.

Ook onze vereniging doet er aan mee door
gastheer/gastvrouw te zijn op deze middag.
Twee weken geleden stond er al een klein stukje in de
moestuinkoerier om vrijwilligers te vragen die de
mensen willen ontvangen en naar de locatie op ons
complex aan de Binnenweg te wijzen.
Wil je het theatergebeuren als publiek mee beleven?
Kijk dan op de website. Hier vind je het programma en
kunnen kaartjes worden gekocht.

3 OOGSTFEEST 11 SEPTEMBER
Wil je de bijzonderheden nog eens nalezen? Je kunt
alle moestuinkoeriers en informatie altijd terugvinden
op de website van de vereniging.
In dit geval;
http://www.vthouten.nl/data/documents/202107Oog
stfeest.pdf
naam

voorltrs

Geffen

Kloet

R.A. van
L.E.S.
B.
E.M. van der

Riessen-Adriaanse

E.M. van

Dorrestein
Kamp

A.M.J.
H. van der

Veenstra

A.H.

Wanrooij
Weber

F.J.
H.

Hofman

Kesharie

voornam en

Lisette
Elise

Ina

tuin 1

B-105A
B-103B
B-104A
B-106A
B-105B
B-156
B-154
B-157A
B-153
B-152B

Datum tuindienst

21-08-21
21-08-21
21-08-21
21-08-21
21-08-21
28-08-21
28-08-21
28-08-21
28-08-21
28-08-21

