
 

1  OOGSTFEEST 11 SEPTEMBER 

1.1 GROENTE EN/OF FRUIT DONATEURS GEZOCHT VOOR HET 

OOGSTFEEST 
 

Op zaterdag 11 september organiseert de activiteiten commissie van 

VT Houten een Oogstfeest op de tuinen aan de Binnenweg in Houten. 

Het feest is gratis toegankelijk voor alle leden en hun partners, 

kinderen en kleinkinderen. Aanmelden (klik hier)vooraf is wel nodig, zo 

weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten. Jij komt toch ook? 

 

Van 14:00 tot 18.00 uur is iedereen welkom en zijn er tal van 

activiteiten op het complex. Denk aan salades met eigen oogst, taarten 

uit de moestuin, een wijnproeverij met wijn van een van onze tuinders, 

pompoensoep proeven, ham- of vega burger happen, struinen langs de 

tuinen en een demonstratie van het roken van groenten en vis in een 

rookoven. 

Maar om bovenstaande te organiseren hebben we nog wel oogst 

nodig. Wie oh wie heeft er nog groenten en fruit om te doneren voor 

deze dag. Denk dan aan pompoenen, voor de soep. Paprika’s om te 

roken, sla, komkommer, tomaat voor de salades en wat eenieder 

verder nog wil doneren. 

 

Wat er na het oogstfeest overblijft wordt verwerkt tot nieuwe 

gerechten door Nol en Ferry. Deze worden later dan weer uitgereikt 

aan diegenen die de producten hebben gedoneerd.  

Donaties kunnen ingeleverd worden donderdagochtend na 10.45u op 

tuin 027 bij Anne aan de Binnenweg of vrijdagochtend bij het 

koffiepunt gelegd worden. Daar haalt Michel ze op. Zaterdagochtend 

kunnen donaties op de Veerwagenweg op de picknicktafel neergelegd 

worden tot 11.00 uur. Miranda haalt ze op. 

Namens de activiteiten commissie VT Houten 

Anne, Hans, Nol, Ferry, Heleen, Michel, Miranda en Ko 
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Agenda 

 

11 september 

Oogstfeest 

 

Afmelden/wijzigen tuindienst 

tuincomm.vth@gmail.com 

Vragen aan bestuur 

info@vthouten.nl 

Vragen over tuinverhuur 

verhuur.vth@gmail.com 

Website www.vthouten.nl 

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/g

roups/VTHHouten 



 

2 STRUINEN IN DE TUINEN 

Afgelopen zondag, 5 september, werd in Houten het 

cultureel festival ‘struinen in de tuinen’ georganiseerd. 

Een zonnige middag vol muziek en leuke optredens. 

Ook bij ons complex aan de Binnenweg werd 

opgetreden.  

Hier een kleine impressie met foto’s. 

De toeschouwers waren vooral medespelers.  

 

 

3 TUINDIENSTEN 

Overzicht van de komende tuindiensten. 

In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2 

weken vermeld. 

 

In de vakantieperiode kan de tuindienst 

verkeerd uitkomen. Neem contact op met 

de tuincommissie om een andere dag af te 

spreken. Bij voorkeur vóór de 

ingeroosterde datum. 

 

 
  



naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum 
tuindienst 

Goudkamp J.W. Jaap B-112 11-09-21 

Meijer W.C. Willy B-111A 11-09-21 

Owez O.W. 
 

B-106B 11-09-21 

Spelt J. 
 

B-111B 11-09-21 

Wind C. Claudia B-110 11-09-21 

Bierman-Verhoef A.W. 
 

B-165 18-09-21 

Dolman en L.Termeulen I. Ineke en Linda B-161 18-09-21 

Grimmelikhuijsen  T.G. 
 

B-158 18-09-21 

Teems F.F. van der 
 

B-166 18-09-21 

Verhoef G.F. 
 

B-159 18-09-21 

 


