1 VERGETEN GROENTEN
Stichting Vergeten Groenten
Rijkel 21 | 5954 NJ Beesel (noord limburg)
Tel. 06-43176558
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Zondag 25 oktober tussen 11:00 en 15:00 uur
Stichting Vergeten Groenten organiseert haar jaarlijkse oogstkistendag op
de Historische Groentehof in Rijkel.
Nu iets anders georganiseerd dan u gewend bent, vanwege de coronamaatregelen. Onze showtuin mag weer leeg aan het einde van het
seizoen. Zo voorkomen wij voedselverspilling van onze onbespoten
groenten, fruit en kruiden. U kunt zelf oogsten rechtstreeks uit de grond.
U mag daarnaast ook ‘oogsten’ uit onze restvoorraad (uit boomgaard en
productietuin), die we hebben klaargezet.
Zo vult u zelf een kist met verse ingrediënten voor een (h)eerlijke maaltijd.
Wij weten uit ervaring dat vele klanten en vooral de kinderen dit leuk
vinden. (Indien gewenst kunnen onze vrijwilligers ook helpen bij het
‘grondwerk’.)
De kosten per kist zijn 12,50 euro. U dient zelf te zorgen voor een kist of
doos én een mesje. Wij zorgen gratis voor een kom heerlijke soep na uw
oogsttijd.
Reserveren is noodzakelijk, nu zeker gezien de recente nieuwe landelijke
corona-maatregelen, ook voor de buitenactiviteiten. Dat betekent, dat wij
maximaal 30 personen tegelijkertijd in onze hof kunnen/willen toelaten.
Wij staan per betalende kist dan ook 2 personen toe (exclusief kinderen
tot 13 jaar). Daarom gaan wij met tijdvakken werken.
We beginnen om 11:00 uur en eindigen uiterlijk om 15:00 uur (afhankelijk
van het aantal reserveringen).
U dient te reserveren vóór 18 oktober.
Het inschrijfformulier vindt u op onze website
www.stichtingvergetengroenten.nl

Voor nadere vragen per mail:
stichting@vergetengroenten.nl
U dient:
• aan te geven met hoeveel personen u komt;
• kenbaar te maken uw voorkeur van begin tijdvak: om
11 uur, om 12:30 uur of om 14:00 uur.
Wij doen ons best hiermee rekening te houden om u in
te plannen (is afhankelijk van de reserveringen).
U krijgt maximaal 1 uur oogsttijd;
• het bedrag van te voren over te maken na ontvangst
van onze mail.
(P.M. alles uiteraard onder voorbehoud van de dan
geldende corona-maatregelen.) Wij heten u graag
welkom!

3 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.

LOCATIE: DE HISTORISCHE GROENTEHOF
RIJKEL 21 | 5954 NJ BEESEL

2 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
Tuinnr
een NIEUWE mail naar
B-033A
mtkoerier@gmail.com
B-057A
B-082B
B-111B
B-137A
B-201A
B-034B
B-057B
B-084
B-112
B-137B
B-205B

voorltrs
A.D. van der
A.B.M.
M. van
J.
A.R.
D.A. den
A.M.
F. ten
W.
J.W.
I.
O.B.P.

naam
Marel
Goes
Liere
Spelt
Burger
Hertog
Linders
Boske
Fransman
Goudkamp
Mol
Bullens

Datum
tuindienst

24-10-20
24-10-20
24-10-20
24-10-20
24-10-20
24-10-20
07-11-20
07-11-20
07-11-20
07-11-20
07-11-20
07-11-20

