
1 BODEMDIERENDAGEN 

Met dierendag in aantocht is het goed om ook aandacht te hebben voor 

de Bodemdierendagen. 

De zesde editie van de Bodemdierendagen duurt van 25 september t/m 7 

oktober 2020. Er is een hele leuke website waar je van alles over het 

bodemleven kunt vinden, inclusief informatie over hoe je mee kunt doen 

aan het inventariseren van het bodemleven in jouw tuin de 2 komende 

weken: https://bodemdierendagen.nl 

 

Bodemleven is heel belangrijk in je moestuin. Het kan ook tegenwerken. 

Leuk om op deze manier ermee bezig te zijn ! 

2 BLOEMEN EN CREA 

Naast groentes hebben we allemaal wel 

een of andere bloem in onze tuinen. 

Soms wat meer en soms wat minder. 

Natuurlijk kan je prima een bosje in een 

vaas op tafel zetten of in een uitgeholde 

pompoen op de tuintafel. Maar de 

creativiteit gaat verder. Je kunt nu nog 

van de bloemen, samen met je kinderen, 

een leuk bloemendiadeem maken.  
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3 DOORGAAN OF OPZEGGEN? 

Het is bijna 1 oktober! 

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 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. 

 

NB Wil je ook meehelpen met koffiezetten in het 

nieuwe jaar? Geef een seintje via de mail 

(mtkoerier@gmail.com) en ik leg uit hoe het werkt.  

 

TUINNR VOORLTRS NAAM DATUM TUINDIENST 

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 

B-031B K.L. de Graaf 10-10-20 

B-055 N.J. Dijk 10-10-20 

B-081 J.N. de Jong 10-10-20 

B-110 E. Wind 10-10-20 

B-136A H. Wesselink-van Buren 10-10-20 

B-169 J.H. van Ommen 10-10-20 
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