
 januari 2014 

Geachte IJsselhoevebewoner, 

Na de succesvolle moestuincursus in het zuidelijke deel van het werkgebied van Stichting 

IJsselhoeven in 2013, wordt de cursus 

We hebben nog een periode winter voor 

om tegelijk de plannen voor de eigen moestuin op te starten.

 

 

Er kunnen circa 20 deelnemers meedoen aan de cursus, geef u daarom snel op. Willen diegenen die 

zich al eerder hebben aangemeld, naar aanleiding van de nieuwsbrief in 2013, hun aanmelding 

nogmaals bevestigen per mail aan 

Wij kijken uit naar de start van deze bijzondere moestuincursus en hopen u daar te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,  

Reindert Schrijver, Esther van Andel, Annemieke Baumann en Frits van ’t Spijker.

De cursus bestaat uit vier avonden:

 

26 februari   -  theorieavond bij Kolkestein

26 maart       -  theorieavond bij De Bankenburg

14 mei           -  verwerken van groenten Betsie Dolman

11 juni           -  avondexcursie naar moestuin

Tijd: 19.30-21.30 met mogelijke uitloop naar 22.00 uur

 

Voor informatie en inschrijving kunt u mailen naar: 

De kosten van de cursus bedragen:  

Bent u donateur van de stichting, dan zijn de kosten:

(uw voordeel is € 2,50; de donatie 

Na de succesvolle moestuincursus in het zuidelijke deel van het werkgebied van Stichting 

cursus nu ook georganiseerd voor het noordelijke deel

We hebben nog een periode winter voor de boeg. Er is dus voldoende tijd voor zowel 

eigen moestuin op te starten. 

Voor wie is de cursus bestemd:

Voor liefhebbers met weinig

ook voor de iets meer ervaren 

moestuinierder die meer wil wet

 

De cursus geeft o.a. inzicht in de verschillende 

grondsoorten, bemesting, teeltwisseling en is 

daardoor een mooie basis 

of verbeteren van uw eigen moestuin

De theorie wordt ruim aangevuld 

praktische tips. 

 

Er kunnen circa 20 deelnemers meedoen aan de cursus, geef u daarom snel op. Willen diegenen die 

zich al eerder hebben aangemeld, naar aanleiding van de nieuwsbrief in 2013, hun aanmelding 

nogmaals bevestigen per mail aan rikthybaut@ijsselhoeven.nl 

Wij kijken uit naar de start van deze bijzondere moestuincursus en hopen u daar te ontmoeten.

Reindert Schrijver, Esther van Andel, Annemieke Baumann en Frits van ’t Spijker.

t vier avonden: 

theorieavond bij Kolkestein, Terwolde 

theorieavond bij De Bankenburg, Heerde 

verwerken van groenten Betsie Dolman, Klein Hulze,  Almen  

avondexcursie naar moestuin in Veessen 

met mogelijke uitloop naar 22.00 uur 

Voor informatie en inschrijving kunt u mailen naar: rikthybaut@ijsselhoeven.nl 

De kosten van de cursus bedragen:  €  15,00 

van de stichting, dan zijn de kosten: € 2,50. 

de donatie aan de stichting is € 10,00 ) 

 

Na de succesvolle moestuincursus in het zuidelijke deel van het werkgebied van Stichting 

voor het noordelijke deel. 

zowel de cursus als 

Voor wie is de cursus bestemd: 

met weinig ervaring maar 

iets meer ervaren 

meer wil weten! 

De cursus geeft o.a. inzicht in de verschillende 

grondsoorten, bemesting, teeltwisseling en is 

daardoor een mooie basis voor het opstarten 

uw eigen moestuin.  

aangevuld met 

Er kunnen circa 20 deelnemers meedoen aan de cursus, geef u daarom snel op. Willen diegenen die 

zich al eerder hebben aangemeld, naar aanleiding van de nieuwsbrief in 2013, hun aanmelding 

Wij kijken uit naar de start van deze bijzondere moestuincursus en hopen u daar te ontmoeten. 

Reindert Schrijver, Esther van Andel, Annemieke Baumann en Frits van ’t Spijker. 

  


