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FOTOWEDSTRIJD

Fotowedstrijd afgesloten. Nu stemmen!
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2AGENDA
Evenementen zijn
voorlopig niet
toegestaan.

We zijn blij dat zoveel leden de moeite hebben gedaan een mooie foto te
maken van hun tuin. Nu is het tijd om je stem uit te brengen. Dit kan tot en
met 30 augustus 2020.
Ieder lid kan slechts 1 stem uitbrengen en dit is gekoppeld aan het emailadres. Dus extra stemmen van andere e-mailadressen zijn niet geldig.
Zo spoedig mogelijk krijgt ieder lid via de mail een stemformulier
opgestuurd. In dit stemformulier staan ook de precieze instructies.
Dus loop nog eens op je gemak door de prachtige foto’s in het album op de
website van VTH (onder het kopje Fotowedstrijd
https://www.vthouten.nl/leden/foto-volkstuin/fotowedstrijd-2020/).
Ook worden ze nog meegestuurd met de Moestuinkoerier totdat
stemperiode is afgesloten.
Veel succes met de keuze en alvast hartelijk dank namens de
activiteitencommissie.
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LEUKE ACTIVITEITEN THUIS MET KINDEREN

Nu velen thuis vakantie vieren of een deel van de zomervakantie thuis zijn
kan het leuk zijn extra tuin activiteiten te doen met de kinderen. Hierbij een
aantal tips (uit Gardeners World juli 2019)
1.
Kleurrijke bloembakken; vul een kleurige plastic pot met bloeiende
planten (laat de kinderen zelf iets uitkiezen)
2.
Elfenhuisje; Aan de voet van een boom of met een stukje
boomstronk maak je een elfentuin. Laat de kinderen zelf met steentjes en
takjes paden maken en hekjes en het sprookjestuintje aankleden.
3.
Vijver in een teil; Welk kind houd er niet van spelen met water. Heb
je geen oude teil? Misschien staat er nog iets bij de kringloop.
4.
Zaadjes verzamelen; Van alles dat nu in bloei staat kan de komende
tijd zaad verzameld worden. Droog ze en bewaar ze in een enveloppe
waarop je de naam van het plantje zet.
5.
Insectenhotel; maak samen in een doos of kistje een insectenhotel.
Materiaal kan uit eigen tuin zijn of deels uit de omgeving.
6.
Kiemgroenten; zelf zaaien en zie eens hoe snel het opkomt!
7.
Dino landschap; in een platte schaal een minituin maken met
cactussen of vetplantjes. Ze kunnen hun dino’s toevoegen tussen de plantjes
en keitjes om een echt jurassic-look.

3 BELANGRIJKE MAILADRESSEN:

4 TUINDIENSTEN EN KOFFIE!

• 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

Zie bijgaand rooster! Tuindienst start om 09:00 uur!
Uiteraard wordt het koffieschenken om 10 uur 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).
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