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1  OOGSTFEEST 11 SEPTEMBER JL. 

 

Wat hebben we genoten 

van alle gerechten die met 

de oogst werden gemaakt! 

Heerlijke gerookte 

gerechtjes vergezeld van een appelmoesje of bietensalade. 

Fantastische quiches in allerlei vormen en smaken. Hamburgers; vega 

en gewone. En tot slot allerlei zoete taarten met pruimen, appel en 

chocolade. En tussendoor een slokje Houtense rode wijn of een mooi 

vruchtensapje.  

Volgend jaar weer!?!?!? 

In een bijlage bij deze moestuinkoerier vindt u alvast een paar 

recepten. Wilt u ook nog een recept plaatsen? Stuur dat dan voor 

zaterdag de 18e naar de moestuinkoerier. Dan maken we volgende 

week gewoon nog een bijlage. Zo ook foto’s!  
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Agenda 

 

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 

mailto:tuincomm.vth@gmail.com
mailto:info@vthouten.nl
mailto:verhuur.vth@gmail.com
http://www.vthouten.nl/
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2 COURGETTES EN POMPOENEN  

Wat moet ik doen als ik een bittere pompoen heb 
gegeten? 

Waaraan herken ik bittere pompoenen? 
  
Tot de zeer grote familie van de pompoenachtigen 
behoren onder andere augurken, courgettes, meloenen, 
pompoenen en sierpompoenen. Niet al deze groenten 
zijn echter eetbaar en sommigen kunnen tot ernstige 
vergiftiging leiden! De giftige soorten bevatten 
cucurbitacines die ook voor de bittere smaak zorgen. 

 Symptomen 

 
Symptomen treden snel op na een inname van slechts 
een kleine hoeveelheid. Men begint te braken, men krijgt 
koliekachtige buikpijn en hevige, soms bloederige 
diarree. Dit kan leiden tot uitdrogingsverschijnselen. 
Eveneens kunnen duizeligheid, uitgesproken 
speekselvloed en hartkloppingen optreden. 
  

 Behandeling 
In geval van symptomen dient men altijd een arts te 
raadplegen. 
 

 Toxiciteit 
In de vruchten van deze oude gecultiveerde planten treft 
men occasioneel toxische stoffen aan, de 
zogenaamde cucurbitacines, die uiterst bitter smaken en 
lokaal irriterend werken. 
De oorzaak van het probleem is vaak de teelt van zowel 
pompoenen als sierpompoenen in eigen tuin. Bijen 
kunnen hier een kruisbevruchting tussen verschillende 
soorten teweegbrengen. De pompoenplanten die dan het 
volgende teeltseizoen uit deze kruisbestuiving 
voortkomen kunnen dan wel giftige pompoenen dragen. 
 

Preventie 
• Proef de rauwe vrucht. Als die bitter smaakt: 

uitspuwen en niet gebruiken. Een eetbare 

pompoen smaakt neutraal tot licht zoet. Opgepast: 

kinderen of mensen die bittere smaken niet goed 

proeven zijn slechte testpersonen. 

• Gebruik geen pompoenachtigen die in de tuin 

spontaan ontkiemen of “recycleer” geen zaden uit 

zelf gekweekte pompoenen. 

• Alle sierpompoenen zijn giftig. 

3 EEN ECHTE UTRECHTER; DE 

ST.JANSUI 

Gisteren heeft Tineke een emmertje st.Jansuien 

neergezet die gretig aftrek vonden. Hierbij wat 

wetenswaardigheden over deze bijzondere ui. (bron; 

tuindervereniging Abstede) 

Hij is inmiddels bijna helemaal verdwenen maar oude 

Utrechters kennen hem misschien nog: de sint-jansui, 

een winterui die zich vermeerdert net als knoflook. Een 

echt Utrechts uitje, want oorspronkelijk werd deze ui 

door tuinders rondom Utrecht veel geteeld. 

De sint-jansui is de vroegste ui. De oogsttijd is van april 

tot eind mei. De naam komt overigens van de dag 

waarop alle uien van die soort uit de grond moeten: 24 

juni, de dag van Sint Jan. 

Sint-jansuien worden half augustus gepoot. De 

plantafstand in de rij is twaalf tot vijftien centimeter en 

tussen de rijen twintig centimeter. De plant maakt veel 

zijscheuten, die aan de voet later gaan verdikken, 

waardoor er zogenoemde tenen ontstaan. Er zijn dan 

nog bijna geen verdikkingen aan de voet van de plant. 

Voor de vermeerdering blijven de planten staan tot 1 

juli (dus niet alles opeten!). Een week voor dat je ze 

rooit, steek je de planten los om het afsterven te 

bevorderen. Na het rooien hang je de planten op zodat 

ze kunnen drogen. De tenen scheur je los en dan kun je 

ze planten. 

De sint-jansui vormt, ondanks dat hij bloeit, geen zaad 

en heeft geen last van ziekten en plagen. 

  

https://www.antigifcentrum.be/voeding/bittere-courgettes-en-pompoenen#Behandeling
https://www.antigifcentrum.be/voeding/bittere-courgettes-en-pompoenen#Behandeling
https://www.antigifcentrum.be/voeding/bittere-courgettes-en-pompoenen#Preventie
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4 MAIL VOOR DE MOESTUINKOERIER 

Wilt u, als u iets in de moestuinkoerier wilt laten 

opnemen of als er een ander onderwerp is dat gemeld 

moet worden, een nieuwe mail aanmaken met een 

duidelijk onderwerp in de onderwerpregel. Zo 

voorkomen we dat uw mail ondergesneeuwd raakt.  

5 TUINDIENSTEN 

Overzicht van de komende tuindiensten. 

In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2 

weken vermeld. 

 

Kunt u niet op de ingeroosterde 

datum? Neem contact op met de 

tuincommissie om een andere dag af 

te spreken. Bij voorkeur vóór de 

ingeroosterde datum. 
 

 

naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum 
tuindienst 

Bierman-Verhoef A.W. 
 

B-165 18-09-21 

Dolman en L.Termeulen I. Ineke en Linda B-161 18-09-21 

Grimmelikhuijsen  T.G. 
 

B-158 18-09-21 

Teems F.F. van der 
 

B-166 18-09-21 

Verhoef G.F. 
 

B-159 18-09-21 

Boske F. ten Ferdi B-057B 25-09-21 

Dijk N.J. 
 

B-055 25-09-21 

Goes  A.B.M. 
 

B-057A 25-09-21 

Heijs J.M.E. 
 

B-056 25-09-21 

Pol J.W. van de 
 

B-054 25-09-21 

 

  



6 RECEPTEN BIJLAGE 

Mijn variatie op de Quiche Lorraine  

(van Berna van Dommelen) 

Je hebt nodig: deeg voor hartige taart 

 Bakvorm 25cm Ø 

 100 gr. Katenspek 

 1 rode puntpaprika 

 100 gr. Geraspte kaas 

 4 eieren 

 100 gr. Crème fraiche 

Oven voorverwarmen op 200º 

   Heteluchtoven : 180 º 

 Oventijd ± 30 min. 

Bereiding: bakvorm bekleden met deeg 

 Met een vork gaatjes prikken in het deeg 

 Deeg beleggen met kleingesneden katenspek  

 En paprika 

 Naar smaak bestrooien met kaas 

 Eieren loskloppen met room, over de vulling 

schenken 

  Zout is niet nodig! 

 

Italiaans kruidenmix van de Chef! 

Alle kruiden staan er nu nog prachtig bij, op de 

meeste tuinen. Om optimaal gebruik te maken van 

je kruiden in de herfst en winter, deze tip. 

 

Verzamel oregano, tijm, basilicum en rozemarijn. 

Let op dat de verhoudingen gelijk zijn. Droog de 

blaadjes aan de steel, behalve de basilicum die 

haal je er af. Ik droog ze op 40 graden in een 

dehydratie oven (droogoven) maar het kan ook in 

de zon of gewone oven. Let in de oven op de 

temperatuur, boven de 40 graden verkleuren de 

kruiden, dus is het resultaat minder mooi. Droog 

ook wat fijngesneden plakjes knoflook. 

 

Ris de droge blaadjes van de steeltjes en doe alle 

kruiden en de knoflook plakjes in een hakmolen. 

Voeg wat zee- of Himalaya zout toe naar smaak. 

Blender nu alles tot een fijne mix.  

Bewaar de mix op een droge plek.  

De mix is heerlijk in Italiaanse tomatensaus, op 

geroosterde aardappels en groenten.  

Eet smakelijk, 

Instagram: @Chef_Ferry_good  

 

Noot van Karin: Als je toch de oven aan hebt en kruiden aan het 

verzamelen bent. Hier een recept voor bouillonpoeder. Echt ook 

heel lekker. 

https://www.landleven.nl/inspiratie/lekker-

eten/2018/augustus/maak-zelf-bouillonpoeder/ 

Surinaamse (kippen)pastei 

(van Bea Kesharie) 
Voor het vulsel: 

500gr. Gehakt of kipfilet 

1 blikje gemengde groenten (doperwten en wortelen) 

1 lepel kappers 

4 hardgekookte eieren 

125 gr. Margarine of boter 

2 grote augurken 

1 takje soepgroente/selderie 

1 fijngesneden ui 

2 tomaten of 1 lepel tomatenpuree 

1 verse peper 

Nootmuskaat  

2 kippenbouillontabletten 

 

Bereiding vulling 

Fijngesneden ui fruiten 

Tomaten(puree) toevoegen 

Vlees aanmaken met zout, zwarte peper en 

nootmuskaat 

Vermengen met de ui en tomaat 

Bouillonblokjes erbij doen en goed roeren en 

verwarmen 

Als het er droog uitziet dan wat groente vocht erbij. 

Verse peper meestoven 

In stukjes gesneden augurken, de doperwten en 

wortelen, kappers en de hardgekookte eieren (in 

stukjes) erdoor roeren. Evt. een lepel picalilly erbij. Op 

smaak afmaken met zout en peper. 

 

Bladerdeeg 

Op elk plakje bladerdeeg een flinke lepel vulling, 

dichtvouwen, bestrijken met losgeklopt ei.  

Baktijd zie je op het pakje van de diepvriesbladerdeeg. 

 

 

 

 

 

  



7 FOTO BIJLAGE 

 

 

 

  



 

 


