
 

mtkoerier@gmail.com  

1  ZADENBESTELLINGEN  

Lever het machtigingsformulier samen met de bestellijst(en) uiterlijk 

zondag 8 januari 2023 in bij één van onderstaande contactpersonen.  

 

Joop van Pelt  Daalderslag 3  

Michel Wiering  Boogmuur 8  

Peter de Klein  Graanhoeve 24  

Gerrit Mensch  Onderdoor 6-3  

1.1 ASPERGEKLAUW 
Een van onze medetuinders wil groene aspergeklauwen bestellen. 

Omdat er een minimumafname is van 10 stuks en hij er zelf maar 4 wil 

zoekt hij belangstellenden die samen willen best3ellen.  

Zie ook https://www.biologischpootgoed.nl 

Als je belangstelling heb kun je mailen naar Adrie Nieuwenhuijsen. 

a.nieuwenhuijsen@casema.nl 

2  ACTIVITEITENCOMMISSIE 

2.1 OPROEP 
Heeft u ook zo genoten het afgelopen jaar tijdens het oogstfeest, de 

stekjes ruilmarkt en het 45-jarig jubileumfeest? Wij ook! 

Om komend jaar weer leuke dingen te organiseren voor de tuinders 

hebben wij hulp nodig. 

Ko, Michel, Ferry en Miranda zijn op zoek naar twee of drie vlotte 

tuinders die mee willen denken, creatief en actief zijn maar ook 

doorpakken. Herkent u zichzelf hierin en wilt u meehelpen leuke dingen 

te organiseren? Dan is de activiteitencommissie op zoek naar u. 

Af en toe een avondje bijeenkomen om ideeën te bespreken en als een 

activiteit nadert iets vaker. Maar er is altijd koffie met iets lekkers. 

Het kost niet veel tijd maar het maakt de vereniging zoveel leuker. U 

kunt zich aanmelden bij een van de commissieleden of via 

ac.vthouten@gmail.com 

3  JAARVERGADERING 

Om alvast in de agenda te zetten! 

Woensdag 22 februari in cultuurhuis Schoneveld. Aanvang 19:30 uur. 

 

1 INHOUD 

1 Activiteitencommissie ....... 1 

1.1 Oproep ........................... 1 

1.2 Nieuwjaarsborrel ..... Fout! 

Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

2 WEBsite .... Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd. 

3 zadenbestellingen ............. 1 

Agenda 
7 januari 2023 

Nieuwjaarsborrel 

22 februari 19;30 uur 

Jaarvergadering 

 

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 
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4 BASISCURSUS ECOLOGISCH 

MOESTUINIEREN 

Komend jaar gaan we weer een basiscursus geven. 

Begin dit jaar was het wel of niet en uiteindelijk is het 

niet op tijd gelukt om het door te laten gaan en dat jaar 

ervoor hebben we een online basiscursus 

georganiseerd wat ook heel bijzonder was. Maar het 

leukste is toch de interactie met de cursisten.  

De Basiscursus ecologisch moestuinieren vormt een 

theoretische basis om ecologisch te gaan tuinieren en 

bestaat uit vier lessen. De eerste les is een inleiding 

over ecologisch tuinieren, bodem en bemesting. De 

tweede les draait rond netwerken in de tuin en 

biodiversiteit. Daarna komt bodembewerking aan 

bod.Tot slot is er aandacht voor vruchtwisseling en 

zaden. Tijdens deze interactieve cursus mag je alles 

vragen wat je wilt weten.  

De cursus wordt gegeven door Velt docent Inge 

Verdonk. 

Als cursusmateriaal is het boekje ‘Ecologisch tuinieren 

voor beginners’ een aanrader. Het boekje kost 10 euro 

voor Velt leden en 15 euro voor mensen die niet lid zijn 

van Velt. Wil je het boekje, geef dat dan door bij je 

opgave voor de cursus en dan zorgen wij dat we het 

mee nemen bij de eerste les op 16 januari 2023. 

Data: maandagavondem 16 januari, 30 januari, 6 

februari en 20 februari 2023.  

Locatie: De Saffier-Tolsteeg, Saffierlaan 8-10, 3523 

RC te Utrecht.  

Tijd: 19.30-21.30 uur 

De cursus kost 50 euro voor Velt leden en 60 euro voor 

niet Velt leden. Je inschrijving is pas geldig als de 

cursus is betaald. Er is plek voor maximaal 20 

cursisten. 

Je kan je opgeven tot en met 13 januari 2023 en de 

cursus gaat door bij minimaal 10 cursisten. Geef je 

op via email veltutrecht@hotmail.com.  
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