
1 NATUURLIJK MOESTUINIEREN 

Al eerder heb ik jullie gewezen op de website van de natuurlijke moestuin. In 

de nieuwsbrief van afgelopen week stond een aankondiging van een jaar 

‘cursus’ voor de natuurlijke moestuin. Heb je zin om je er helemaal in te 

storten?  

Online cursus 'Groenten Kweken' Je krijgt een jaar lang om de 2 weken een 

les in je mailbox. Video's, teksten, fotoreportages, een forum, regelmatig 

online lezingen ... Op verschillende manieren leer je zo natuurlijk tuinieren 

via internet: geen verplaatsing, leren wanneer het jou uitkomt.  

De online cursus start half oktober, meer informatie vindt u via volgende 

link: https://yggdra.be/online-jaarcursus-groenten-kweken/ 

2 FOTOWEDSTRIJD 

Er zijn weer nieuw foto’s toegevoegd. Zie bijlage en website. 

Nog even de bijzonderheden: Hebben we eindelijk een activiteiten-

commissie en daar komt Corona dan doorheen fietsen. Hoe los je dat dan 

op? Een lid van de commissie kwam op het slimme idee van een 

fotowedstrijd. 

 Tot en met 1 augustus 2020 kan ieder lid 1 foto insturen. Het onderwerp 

moet betrekking hebben op de eigen moestuin. De foto’s worden in de 

Moestuinkoerier geplaatst en ook op de website van VTH komt een overzicht 

van alle foto’s. Voor de Moestuinkoerier is het leuk als je er een klein 

verhaaltje bijvoegt maar dit is zeker niet verplicht. Vanaf 2 augustus 2020 tot 

en met 14 augustus 2020 kan ieder lid zijn stem uitbrengen op de drie 

mooiste foto’s, nummers 1, 2 en 3. De drie winnaars krijgen een kleine prijs. 

De winnende foto’s komen op canvas gedrukt te hangen op zowel de 

Veerwagenweg als de Binnenweg. Over wanneer en hoe de prijsuitreiking 

plaatsvindt volgt nader bericht. 

Dus in het kort: 

Onderwerp: 1 foto per tuin die betrekking heeft op de eigen moestuin. 

Insturen: Tot en met 1 augustus 2020 onder vermelding van naam en 

tuinnummer naar fotowedstrijd.VTH@gmail.com . Een klein verhaaltje erbij 

wordt op prijs gesteld maar hoeft niet.  

Stemmen: Vanaf 2 augustus tot en met 14 augustus 2020. 

Stuur jouw keuze van nummer 1, 2 en 3 naar  fotowedstrijd.VTH@gmail.com . 

Een overzicht van de foto’s staat op de website:  http://vthouten.nl/leden/foto-

volkstuin/  Uiteraard worden jullie via de Moestuinkoerier regelmatig aan de 

wedstrijd herinnerd. 

De activiteitencommissie 

  

1 INHOUD 

1 Natuurlijk 

moestuinieren ......... 1 

2 Fotowedstrijd

 1 

3 Belangrijke 

mailadressen: .......... 2 

4 Tuindiensten 

en koffie! ................. 2 

 

2 AGENDA 

Evenementen zijn 

voorlopig niet 

toegestaan.  
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3 RUIM BAAN VOOR DE MAAIMACHINE 

Met het huidige weer waar zon en regen elkaar 

afwisselen schieten de stengels en loten aan alle 

kanten uit onze struiken en bomen. Graag bij je 

bezoek aan de tuin even kijken of ze niet hinderlijk 

over het pad hangen. Zo ja, wegsnoeien of opbinden 

zodat degene die de paden maait er makkelijk, en 

zonder kleerscheuren, langs kan.  

4 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 

5 TUINDIENSTEN EN KOFFIE! 

Zie bijgaand rooster! Start om 09:00 uur!  

Uiteraard wordt het koffieschenken Corona proof 

gedaan; 

• Niemand, behalve de koffiezetter in de kantine. Er 

wordt een tafeltje voor de ingang gezet.  

• Degene die koffiezet schenkt in. 

• We gebruiken weer even wegwerpbekertjes.  

• We houden afstand (de picknick tafels worden uit 

elkaar geschoven). 

 

 

Tuinnr m/v voorltrs naam Datum 
tuindienst 

B-016 V P. Steenbeek 04-07-20 

B-042 M G.A.H. Vernooij 04-07-20 

B-066 v E.M. Bulder-van den Beukel 04-07-20 

B-095B M B. Dixon 04-07-20 

B-124A V E. Dekker 04-07-20 

B-061 M J.W.M. Bosboom 04-07-20 

B-058B V C. Noordendorp 04-07-20 

B-118B m H. Hoeneveld 04-07-20 

B-017B V J.B. Grasdijk 11-07-20 

B-043 M D. Bogaert 11-07-20 

B-067 M S. Mensing 11-07-20 

B-097 M B. van de Voorde 11-07-20 

B-125 M G.H. van Schaik 11-07-20 

B-148 M S. Alan 11-07-20 
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