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Jongens, heb je 't al vernomen?
tralalali tiralalala
Geen enkel blad meer aan de bomen
tralalali tiralalala
Koning winter is op hand, boerenkool staat op het land
tralalali tiralalala, tiralalali tiralalala.
Zie ginds komt de zaaigids, van kweker weer aan.
Met dank aan bezorging, ik zie ze al gaan.
We gaan weer aan ’t zoeken. Wat wordt er gezaaid.
Oh was het maar voorjaar, ik wil aan de slag.
Oh kom er eens kijken, wat er in mijn tuintje groeit
Zelluf gaan zaaien, wat zo mooi bloeit
De peulen, aardbei en de prei,
En ook weer de tomaat erbij
De eerste kool is ook geplant
Bloemen aan de rand.
NB jawel u leest het goed
U kunt weer kiezen vol goede moed
De zadengids al basis voor het nieuwe jaar
En volgend seizoen zijn de rapen gaar

2 KOFFIE EN THEE
Vindt u het ook zo gezellig bij het koffie uurtje? Wilt u meedraaien in de
koffiedienst? Neem dan contact op met het bestuur of met mij
(mtkoerier@gmail.com).
Hoewel de tuindiensten zijn afgelopen wordt er nog wel, heel de winter
door, koffie en thee gezet. Dus kom gezellig een bakkie doen om bij te
praten!

3 NIEUW OP DE VOLKSTUIN?
Welkom bij volkstuinvereniging. U heeft een nieuw stuk tuin en gaat er
binnenkort mee starten door zaden te bestellen. Hanteer als uitgangspunt
dat niet veel wordt geplant van een soort maar weinig van veel soorten.
Dat voorkomt dat wekenlang hetzelfde gegeten moet worden of
weggegooid. Maak van tevoren een lijstje met dingen die je wilt
verbouwen. Hou rekening met de oppervlakte en teeltwisseling. En met
zo’n plan in de hand wordt het vast een geweldig leuk tuinseizoen.

4 FOTO’S FOTOWEDSTRIJD
Ook op de Veerwagenweg zijn nu al
die mooie winnende foto’s te zien.
Ko en Ben hebben ze vrijdag
geplaatst.
Zo kunnen we er allemaal van
genieten!

5 FREQUENTIE MOESTUINKOERIER
Nu de tuinen in winterrust gaan, de tuindiensten even
zijn gestopt en iedereen zich terugtrekt wordt ook het
wekelijks versturen van de nieuwsbrief minder urgent.
Ik zal een nieuwsbrief versturen zodra er belangrijk
nieuws is en anders eens in de 2 a 3 weken.

6 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.

