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1  TIPS 

1.1 RABARBER VERPLANTEN 
De beste tijd om een rabarberplant te delen of verzetten is wanneer de 

plant in rust is. Bij niet vriezend weer, tussen november en januari. 

1.2 STOKKEN OVERWINTEREN 
We gebruiken in tuin veel tonkinstokken, om stokbonen te laten 

klimmen, voor tomatenplanten, komkommers of meloenen, lathyrus 

enz. Om de levensduur van de stokken te verlengen is het goed ze nu te 

verzamelen en horizontaal onder een afdak of in de koude kas (van de 

grond af) neer te leggen. Zo blijven de stokken droog en gaan ze langer 

mee. 

1.3 DE WINTERKAS 
De koude kas wordt vaak alleen in de zomer gebruikt voor de oogst van 

bijv. tomaten, komkommer en paprika. In de winter is een kas vaak een 

opbergplaats. Maar je kunt ook experimenteren met groenten die je in 

de winter kunt telen en oogsten.  

Voorbeelden: spinazie, pluksla, snijsla, winterpostelein en rucola.  

1.4 FRUITBOMEN 
Veel schimmels overwinteren op afgevallen blad. Daarom wordt vaak 

aanbevolen om het gevallen blad onder fruitbomen op te ruimen. Dat 

is een achterhaalde opvatting: het is gebleken dat het opruimen van 

het blad contraproductief is.  

Laat het blad liever verteren door regenwormen en andere 

bodemorganismen. Dit bevordert de voedingstoestand van de bodem 

en de schimmelsporen worden afdoende vernietigd. Het verteren van 

het blad kunt u bevorderen door er compost te strooien en /of met een 

ureumoplossing te begieten (zelf maken: een plasje in de gieter en 

bijvullen met water) en/of wat lavameel strooien.  

 

Al deze ideeën komen uit Landleven, november 2021 

2  GROENCONTAINER 

Vanaf donderdag 21 oktober 2021, staat aan de kant van de Binnenweg 

een groencontainer voor groenafval wat niet te composteren is. Er mag 

alleen bladafval en bv maisplanten zonder wortels in.  

Absoluut geen grond en ander afval. Takken etc kunnen naast de 

groenwal voor verhakselen. 

Hij blijft drie weken staan en wordt dan weer opgehaald.
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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 
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3 TUINDIENSTEN BINNENWEG 

Overzicht van de komende tuindiensten. 

De laatste werkzaterdagen komen in zicht. Een mooie 

gelegenheid om in te halen als je je eerder ingepland 

tuindienst niet kon nakomen. 

 

naam voorltrs 
Datum 
 tuindienst 

Barendsma N. 30-10-21 

Bullens O.B.P. 30-10-21 

Sontag Y. 30-10-21 

Boon W.J. van der  06-11-21 

Hitipeuw S.F. 06-11-21 

Impelen W.T.M. van  06-11-21 

 

 


