
 

 

1 VAKANTIE 

De schoolvakanties in onze regio zijn begonnen en een rust daalt over 

Houten omdat de komende tijd velen hun huis verruilen voor een tijdelijk 

onderkomen. Met het weer van dit weekend is dat een goed begin!  

Of het weer zo blijft is koffiedik kijken. We wensen jullie allemaal, 

voorzover je nog gaat, een mooie vakantie.  

Hopelijk kun je iemand regelen die je moestuin even in de gaten houdt. Af 

en toe wat onkruid wiedt en water geeft waar nodig.  

2 OOGSTFEEST 11 SEPTEMBER 

In september, de traditionele tijd van de oogst, Wordt er door onze 

activiteitencommissie een heel leuk oogstfeest georganiseerd.  

 

In de bijlage lees je er alles over! 

3 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.  

• Heb je een wijziging in je adresgegevens? Mail of huisadres? Graag 

mail naar het bestuur en de moestuinkoerier.  

• Facebook? Wordt ook lid van onze groep 

https://www.facebook.com/groups/VTHHouten 
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4 TUINDIENSTEN 

Overzicht van de komende tuindiensten. 

In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2 

weken vermeld. 

 

Kunt u niet op de dag dat u bent inge-

roosterd? Meld dit dan bij de tuin-

commissie en spreek een andere dag af.  

 

 

m/v naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

M Bogaert D. Dennis B-043 24-07-21

M Doorschot J.N.H. Jeroen B-041B 24-07-21

m Enneking A.H. B-040B 24-07-21

v Pilon A.B. B-040A 24-07-21

V Verhaegh E.C.F. Liesbeth B-044A 24-07-21

M Hijnen C.A.M. B-101 31-07-21

V Nguyen M.C. B-100B 31-07-21

M Rietveld-appelhof A.M.A.J. B-103A 31-07-21

V Scheepmaker J. Jacqueline B-102 31-07-21

V Slim F.J. B-099B 31-07-21



 
 

Oogstfeest op 11 september 2021 (14.00 tot 18.00)! 
 
Warmte, afgewisseld met regen, op dit moment schieten de groentes en bloemen de grond uit. 

Hoogste tijd voor het organiseren van een oogstfeest! 
 
Bij dit feest draagt VTH een  aantal activiteiten aan. Zo zal er een barbecue zijn van vlees en 
vegetarische hamburgers. Verder is er een demonstratie  van het roken van paprika’s en vis in een 
rookoven. Ook is er een springkussen voor kinderen.  Een deel van de gerechten wordt ter plekke 
gemaakt. 
 
Dit is nog maar het begin. We hopen dat meer leden willen mee helpen om dit feest verder aan te 
kleden. We hopen zoveel mogelijk producten uit jullie volkstuin te gebruiken. 
 
Daarom wordt een ieder uitgenodigd om hieraan mee te helpen en/of ingrediënten aan te leveren. 
Zoals: 
 

 Soep. Deze kan op de tuin gemaakt worden. Dus wat we nodig hebben is hulp ter plaatse en 
ingrediënten voor de soep. 

 (Maaltijd) salades. We zoeken mensen die deze thuis willen maken en/of de benodigde 
ingrediënten aan willen leveren voor de bereiding. 

 Hartige taarten. Hiervoor zoeken we ook mensen die deze thuis willen maken en/of 
groenten willen leveren voor de bereiding. 

 Buitenspelletjes voor kinderen 

 En ………. meer ideeën zijn altijd welkom! 
 
De mensen die verse groenten en fruit  willen leveren uit hun tuin kunnen dit ongeveer een week 
voor het feest melden. Hiervan ontvangt u via de Moestuinkoerier of Facebook een reminder.  
Wat er na aanlevering overblijft wordt verwerkt tot nieuwe gerechten. Deze worden later dan weer 
uitgereikt aan diegenen die de producten, groenten en het fruit hebben aangeleverd.  
 



Het definitieve programma wordt over enige tijd bekend gemaakt.  
 

             
 
E-mailadres en aanmelding 
Iedereen die ideeën heeft, ingrediënten wil aanleveren of mee wil helpen bij de bereiding  kan dit 
doorgeven via het volgende e-mailadres; oogstfeest.vth@gmail.com 
Hoe eerder  deze ideeën en hulp bij ons bekend zijn des te makkelijker wordt het om een leuk 
programma samen te stellen. 
 
Een aanmelding is verplicht.  Dit kan via het bovenstaand e-mailadres. Partners en (klein)kinderen 
zijn vanzelfsprekend ook welkom.  
 Aan het feest zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelding voor deelname kan per direct tot uiterlijk 4 september.  
 
Van ontwikkelingen rondom het feest worden jullie op de hoogte gehouden via de Moestuinkoerier,  
facebook en de website van de vereniging ( vthouten.nl ). 
 

 
 
Veiligheid 
Zolang de 1,5 meter maatregel nog van kracht is zullen wij er op toe zien dat deze ook in acht 
genomen wordt. Daarnaast zorgen we voor een ruime opstelling van de tafels. 
 
Laten we er met elkaar een  mooi oogstfeest van maken! 
 
De activiteitencommissie, 
 
Anne, Hans, Heleen, Michel, Miranda en Ko 
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