
1 OOGST RUILDAG VEERWAGENWEG 

Op zondag 6 september jl. vond er op de Veerwagenweg een leuke activiteit 

plaats namelijk een ouderwetse Oogst-Ruilmarkt.  

bedoeling is dat je groenten, fruit of zaden ruilt die je over hebt met de 

andere tuinder. 

Niet alleen werden allerlei groenten en fruit geruild of geschonken maar ook 

zaden, jammetjes en chutney’s en veel adviezen en tips uitgewisseld.  

Als iemand nog tips heeft voor het kweken van een artisjok plant? Laat het 

ons weten.  

 

Met een lekker zonnetje en een overheerlijke gerookte paprika tomaten 

soep van chef-kok Ferry (ja die van de recepten in de moestuinkoerier) -op 

een volledig corona proof terras- was het een zeer geslaagde bijeenkomst.  

 

Dank aan de tuinders van de Binnenweg; leuk dat jullie er waren en hopelijk 

tot een volgende keer.  

Groet Miranda, Ferry en Josine 

 

 

  

1 INHOUD 

1 Oogst ruildag 

Veerwagenweg .......... 1 

2 Prijsuitreiking 

fotowedstrijd .............. 2 

3 Doorgaan of 

opzeggen? .................. 3 

4 Bijzonder 

bijenhotel ................... 3 

4.1 Een oproepje van Ben 

Hund. ............................ 3 

5 Tuindiensten en 

koffie! ......................... 3 

 

2 AGENDA 



2 PRIJSUITREIKING FOTOWEDSTRIJD 

Michel heette de prijswinnaars welkom met 

zelfgebakken appeltaart en koffie. Toen het onderwerp 

van de winnende foto, de kleindochter van Jan de 

Jong, met haar vader was gearriveerd konden we 

beginnen.  

Michel vertel hoeveel stemmen elke foto had gekregen 

en dat de eerste prijs een duidelijke meerderheid had. 

De andere prijswinnaars (waarvan er twee van de 

Veerwagenweg) werden ook gehuldigd. Ben Hund had 

een hek met bloemen op z'n tuin gefotografeerd en 

daar een mooi verhaal bij geschreven. Harrie Nijhof 

had twee hommels op een distel gefotografeerd. Je zag 

zelf het stuifmeel aan hun pootjes, zo scherp was de 

foto. Marga Elberse had gewonnen met een prachtige 

foto van een koolrabi. Aan de aanwezigen onthulde ze 

haar geheim van deze foto. Tenslotte kreeg Jan de Jong 

samen met z'n zoon en kleindochter de eerste prijs uit 

handen van Anne. Uit kringen om Jan heen hoorde ik 

dat z'n vrouw de foto gemaakt heeft, en hij was 

prachtig. Hun kleindochter mocht een grote biet uit de 

tuin trekken en keek heel blij toen dat gelukt was. 

Helaas wisten haar vader en moeder niet hoe deze 

groente klaargemaakt wordt, dus daar is nog wel een 

kooklesje aan besteed! 

 

(foto’s: met dank aan Heleen vd Steen) 

 
 

  



 

3 DOORGAAN OF OPZEGGEN? 

Kijk eens kritisch naar je tuin en of je dit volgend jaar 

wilt voortzetten. Er staan mensen op de wachtlijst die 

heel graag met tuinieren willen starten.  

 

Wil je je lidmaatschap en tuin opzeggen?  

Dan graag afmelden bij het bestuur 

(verhuur.vth.@gmail.com).  

Graag vóór 1 oktober! De tuin moet schoon 

opgeleverd worden, anders worden kosten in rekening 

gebracht.  

4 BIJZONDER BIJENHOTEL 

4.1 EEN OPROEPJE VAN BEN HUND. 
Hierbij zie je een plaatje van een aantal stenen kruiken. 

heeft deze verzameld na een oproep in het AD. Ik heb 

er inmiddels ruim 100 en ga er een bijenhotel van 

maken. 

 

Daarvoor heb ik ook nog nodig oude 

tonkin/bamboestokken. Lengte en diameter zijn niet 

van belang. 

 

Dus de vraag aan de tuinders: gooi je oude stokken 

niet weg maar bewaar deze. Ik kom ze in Houten 

ophalen. Je mag ze ook bij tuin 13 op de 

Veerwagenweg achterlaten of op mijn adres op de 

Kon.Emmaweg 27. 

 

 

 

5 TUINDIENSTEN EN KOFFIE! 

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. 

 

 

Tuinnr voorltrs naam
Datum 

tuindienst

B-006 C. Karssen 26-09-20

B-028A E. Andringa 26-09-20

B-053 J.J. van der Stel 26-09-20

B-078 M.C. Zebel-van Munster 26-09-20

B-105B E.M. van Riessen-Adriaanse 26-09-20

B-135A H.G. de Wilde 26-09-20

B-141 G.M. van der Horst 03-10-20

B-028B G.H.M. Kerp 03-10-20

B-054 J.W. van de Pol 03-10-20

B-079 E.R.M. Broere 03-10-20

B-106B O.W. Owez 03-10-20

B-135B T. Jongerius 03-10-20

B-168 K. Tigchelaar 03-10-20
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