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Agenda
17 t/m 21 aug. Landgoedfair
Marienwaerd in Beesd

1.1

HANDJES GEZOCHT'

Wij zijn voor het jubileumfeest op 3 september aanstaande nog op
zoek naar vrijwilligers die een bijdrage zouden willen leveren in het
opbouwen vooraf en het opruimen achteraf.
Ook voor het bemensen van de diverse kramen kunnen we nog hulp
gebruiken.
Het hoeft niet de hele middag / avond maar gewoon wat extra handjes
wanneer nodig.

27 aug. Oogstfeest
Krommerijnstreek
www.oogstfeestkrommerijnstr
eek.nl
3-9-22 Jubileumfeest
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

Aanmelden kan via ac.vthouten@gmail.com. Dit mailadres ook graag
gebruiken voor deelname!

mtkoerier@gmail.com

2 TUINDIENSTEN
Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende
3 weken. Ben je niet in de gelegenheid om te komen
op de datum waarop je bent ingeroosterd? Maak dan
even een nieuwe afspraak met de coördinator van de
tuindiensten. Mailadres staat links, in de banner.
voorltrs

naam

tuin 1

N.J.
R.A. van
D.J.
R.

Dijk
Geffen
Roubos

R.

Zwartenkot

S.

Bakker

J.W.
L.E.S.
H.M. van der
H.
O.W.

Goudkamp

E.M. van

Riessen-Adriaanse

B. van de
H.
C.

Voorde
Wesselink-van Buren

B-055
B-105A
B-117
B-129A
B-145
B-013A
B-112
B-103B
B-077
B-152B
B-106B
B-105B
B-097
B-136A
B-110

Wouters

Hofman

Steen
Weber
Owez

Wind

Tuindienst

20-08-22
20-08-22
20-08-22
20-08-22
20-08-22
27-08-22
27-08-22
27-08-22
27-08-22
27-08-22
03-09-22
03-09-22
03-09-22
03-09-22
03-09-22

Jawel een extra week in het overzicht want op 27-8
komt er geen moestuinkoerier!

3 GROENTEN UIT DE NATUUR
Verscholen in mijn boekenkast: dit boekje uit 1980!
Wildplukken is weer helemaal van nu. Maar het is
belangrijk om te weten wat je kan gebruiken.
Respecteer bij het verzamelen weiden en vreemde
eigendommen, evenals de beschermde natuur.
Verzamel langs de kant van weide, langs bosranden en
open plekken in het bos, daar waar geen economisch
gebruik is van de bodem, niet wordt gemest, ver van
autowegen, stoffige straten en bouwwerken.
Verzamel alleen de delen van de planten die u kunt
gebruiken, alleen qua hoeveelheid wat je zelf meteen
gebruikt. Drogen en bewaren van wilde planten is
slechts bij enkele soorten mogelijk.
Van minder algemeen voorkomende planten plukt u
alleen de delen waardoor verdere groei mogelijk is.
Daar ze in de vrije natuur vaker door insecten en wilde
dieren worden bezocht, zijn er dikwijls eieren, vuil of
stuifmeelkorrels aan vastgehecht, vooral bij behaarde
bladeren. Daarom moet men het verzamelde materiaal
direct grondig schoonspoelen en daarna 1-2 uur in
azijn of zout water leggen.

