Moesie heeft een nieuwe website
Er zijn steeds meer mensen die een moestuin willen beginnen. Bij de MoestuinCoach zien we ook dat
moestuinieren populair is, we hadden vorig jaar bijna 1.000 deelnemers. Zo’n moestuin beginnen doe je
bij ons onder begeleiding van Moesie de MoestuinCoach, zodat jij straks heerlijk kan oogsten uit je eigen
tuin. En omdat ook Moesie groeit hebben we de website aangepast! Lekker overzichtelijk, met mooie
plaatjes en ruimte om in de toekomst allemaal leuke weetjes en tips kwijt te kunnen. Nieuwsgierig
geworden? Kijk snel op www.moestuincoach.nl.

Wat is er nieuw?
Op veler verzoek is er nu ook een grotere moestuin, de MaxiMoestuin. Voor deze moestuin heb je
meer grond nodig en gaan we groenten kweken die meer ruimte nodig hebben, zoals courgettes.
Maar ook wintergroenten en kruiden zullen we gaan kweken.
De MaxiMoestuin is aanvullend op de MiniMoestuin. Je kan je inschrijven voor alleen de
MiniMoestuin of alleen de MaxiMoestuin, maar ook voor beide. Je krijgt dan dus 20 verschillende
soorten groenten en kruiden en de bijbehorende begeleiding.
Natuurlijk blijft ook de succesvolle MiniMoestuin bestaan zodat iedereen met weinig ruimte in de
tuin of alleen een balkon ook een moestuin kan beginnen.

Hoe krijg jij een MiniMoestuin of MaxiMoestuin
Stap 1: Schrijft je in en betaal
Stap 2: De zaadjes sturen wij aan je op (febr/maart)
Stap 3: Je krijgt de MoesieMails in de mail, daarin lees je wat je moet doen
Stap 4: Volg de tips uit de MoesieMails
Stap 5: Je gaat oogsten en lekker eten
Op de website kan je alles nog een keer nalezen: www.moestuincoach.nl Daar vind je ook wat voor
lekkere groenten en kruiden we gaan kweken en wat je nog meer moet weten.

Wat kost het
Deelname kost 27,50 euro en hier krijg je 10 soorten groenten en kruiden zaden behorende bij jouw
moestuin. Maar je krijgt ook alle ondersteuning via de MoesieMails en je mag vragen stellen als je er
niet uitkomt. En er is ook nog een verrassing….

Voor wie bedoeld
Iedereen die een moestuin wil beginnen maar niet weet hoe dat moet. Ideaal als gezinsactiviteit,
geschikt voor alle leeftijden en prima voor op een BSO, KDV of school.

Inschrijven
Inschrijven voor de MiniMoestuin en de MaxiMoestuin doe je met het inschrijfformulier op de
website. Als je met iDEAL betaald heb je meteen je deelnamebevestiging en weet je zeker dat je op
tijd je zaadjes krijgt en dit jaar meedoet met het project.

Tot ziens in de moestuin!
Moesie

