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1  OOGSTFEEST 11 SEPTEMBER JL. 

 
Wat een mooie tafel met oogst. Fantastisch wat iedereen heeft 

aangeleverd en wat een lekkere dingen ervan gemaakt zijn.  

Van wat er is overgebleven heeft Chef Ferry potjes met zoetzuur 

gemaakt en uitgedeeld, zoals beloofd. Dat gaat smaken. Heel veel dank 

daarvoor.  

2 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.  
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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 
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3 AANGEBODEN 

Klein (plastic cover) kasje. 

Mag weg voor een bos bloemen, of zelfgebakken 

appeltaart, of een paar potten jam, of ingemaakte 

groenten o.i.d. 

Ineke, tuin 99a 

Hierbij ook foto en de werktekening. 

 

 
 

 

4 VREEMDE VORMEN 

Tonny Sontrop (tuin Veerwagenweg) heeft een paar 

prachtige bijzondere groentes in de oogst. 

 

  



5 TUINKLUSJES IN DEZE TIJD 

In de nieuwsbrief van de Tuin op Tafel staan weer 

leuke tips! 

 

In september oogst je nog volop de laatste 

zomergroenten.  

Tomaten, pepers en paprika’s, maar ook 

bonen en zelfs courgettes en Chinese kool. 

Een overzicht van wat je vanaf nu nog kunt 

oogsten. 

• Venkel: afhankelijk van wanneer je ze 

gezaaid of geplant hebt, oogst je venkel 

vanaf september tot november. Haal ze 

tijdig naar binnen, voor het te koud 

wordt. 

• Bleekselder: is klaar vanaf september tot 

oktober. 

• Radicchio: de allereerste exemplaren zijn 

nu oogstklaar. 

• Knolselder: kan niet tegen vorst, haal ze 

dus tijdig binnen. 

• Paksoi: kun je oogsten vanaf eind 

september tot november. 

• Chinese kool: oogst je tot november, 

afhankelijk van het weer. 

• Rammenas en/of daikon: de allereerste 

grote donkere of witte wortels kun je nu 

stilaan oogsten. 

• Andijvie: gezaaid in juni en juli? Dan kun 

je nu oogsten! 

• Courgettes: als je er nog niet genoeg van 

hebt gekregen, dan kun je ze nog de hele 

maand september oogsten en verwerken. 

• Tomaten: pluk je in september maar ook 

in oktober in de kas, bij goed weer. 

• Pepers en paprika’s: kun je oogsten tot 

eind oktober, net voor de eerste 

nachtvorst. 

• Aubergines: zetten hun allerlaatste 

maand in. Oogsten tegen eind september, 

voor het buiten kouder wordt. 

• Bonen: de hele maand september kun je 

nog bonen oogsten. 

5.1 ZAAI NU DE HERFST 
Als je binnenkort najaarsgroenten wilt 

oogsten, dan zul je nu moeten zaaien. Veldsla, 

spinazie, maar ook winterpostelein, rucola, 

snij-en pluksla behoren nog tot de 

mogelijkheden. Zaai ze voor de in de kas of 

zaai ze meteen waar ze uiteindelijk moeten 

komen te staan, de bodem is namelijk nog 

lekker warm – waardoor ze sneller gaan 

kiemen. 

• Rabarber planten 

Eind deze maand kun je rabarber planten, 

of verplanten. Je scheurt dan een 

moederplant in 2 of 4 gelijke delen en 

plant de resterende delen opnieuw. 

• Knoflook planten 

Vanaf september kun je knoflook planten. 

Maar ook in oktober en november kan 

het nog steeds. Plant de teentjes op 

gemiddeld 10 centimeter van elkaar, 

zodat ze genoeg ruimte hebben om te 

groeien zonder dat ze elkaar gaan 

hinderen. 1 teentje wordt straks 1 grote 

bol. 

• Zaden drogen en bewaren 

In een moestuin, en bij uitbreiding zelfs 

een siertuin, kun je op het einde van het 

seizoen zaden oogsten – om ze daarna te 

bewaren en volgend jaar opnieuw te 

zaaien. Selecteer zaden op een windstille 

dag en het liefst wanneer het even niet 

heeft geregend, dat voorkomt namelijk 

schimmelvorming. Vang de zaden op in 

een bakje of schaal en laat nog gemiddeld 

2 weken nadrogen. Verpak de zaden in 

papieren zakjes (zo kunnen de zaden 

‘ademen’) en zet ze op een koele, donkere 

en droge plek. 

 

 

 

https://www.detuinoptafel.com/oogsten-in-september/?utm_source=DTO_VIP_Nieuwsbrief_Standaard_TOT%20-%20Nieuwsbrief%2017092021&utm_medium=email_Nieuwsbrief&utm_campaign=VIP365_CM6_TOT%20-%20Nieuwsbrief%20Q3%20-%202021&utm_content=PrimaryButtonText


 
Wortels vinden elkaar geweldig lief. 

 
Een echte siamese toverboon. 

6 TUINDIENSTEN BINNENWEG 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

m/v naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

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

M Dijk N.J. B-055 25-09-21

V Goes  A.B.M. B-057A 25-09-21

V Heijs J.M.E. B-056 25-09-21

V Pol J.W. van de B-054 25-09-21

M Boone D. Dennis B-118B 02-10-21

V Groot P. Peter B-118A 02-10-21

V Roubos D.J. B-117 02-10-21

M Hendriks E. B-200 09-10-21

M Hertog D.A. den B-201A 09-10-21

M Ommen J.H. van B-169 09-10-21

M Tigchelaar K. B-168 09-10-21


