
 

Moestuinkoerier 
Open tuinendag 

Volgende week zaterdag (6-7) is de jaarlijkse open tuinendag van 
10u tot 14u op het complex aan de Binnenweg. Iedereen die het 
leuk vindt om zijn tuin te laten zien en er iets over wil vertellen aan 
belangstellenden willen we vragen om aanwezig te zijn op zijn/ 
haar tuin. Wat je de bezoeker wilt vertellen, laten zien, verkopen, 
laten proeven, etc… is helemaal aan jou.  
Iedereen die wat meer wil weten over de tuin of werkwijze van 
medetuinders nodig we ook graag uit om langs te komen. 
Het bestuur 

BBQ 

Bij het vorige bericht in de moestuinkoerier over de 
Open Tuinendag werd een barbecue aan-

gekondigd. Daarbij werden ook vrijwilligers 
gevraagd om te helpen met het organiseren. 
Helaas hebben zich geen medetuinders hiervoor 
aangemeld waardoor we de Barbecue moeten 
laten vervallen.  
Zijn er tuinders die het na de zomervakantie willen organiseren? 
Meld je aan bij het bestuur! 

Website vereniging 

Voor onze website wordt er door de beheerder 
ook veel moeite gedaan om deze up-to-date te 
houden.  
Ben je kwijt op welke datum je ingeroosterd 
werd voor de tuindienst? Kijk dan op de 
website onder ‘leden’. 
Maar ook onder Schooltuinen staat leuke 
informatie.  
 
Kortom. Neem ’s een kijkje.  
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AGENDA 
 
6 juli Open 
tuinendag 

http://www.vthouten.nl/


 

Mailcontact 

Nog even korte herhaling van het 
bericht van vorige week.  
Wijzigingen in de tuindienst doorgeven 
aan de tuincommissie: 
tuincomm.vth@gmail.com.  
Algemene mededelingen en vragen die 
bestemd zijn voor het bestuur: 
info@vthouten.nl 

 
En wilt u iets in de moestuinkoerier 
opgenomen hebben? Dan wel naar 
mtkoerier@gmail.com 
Graag d.m.v. een nieuwe mail en met 
nieuw onderwerp zodat het niet 
ondersneeuwt in allerlei reacties. 
 

Tuindiensten 

U bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de tuindienst als u niet kunt op de dag 
dat u bent ingeroosterd. Handig om het rond de datum van het rooster te doen! De 
zaterdag ervoor of erna!?  

 

naam voorltrs tuin 1 datum 

Bakker  R.M. B-091 6-7-2019 

Dool J. van den B-047A 6-7-2019 

Goes  A.B.M. B-057A 6-7-2019 

Mensing S. B-067 6-7-2019 

Wijnhout M.J. B-051 6-7-2019 

Graaf  K.L. de B-031B 13-7-2019 

Impelen W.T.M. van  B-062 13-7-2019 

Velzen L.A. van B-025A 13-7-2019 

Verhoef G.F. B-159 13-7-2019 

Vernooij  G.A.H. B-042 13-7-2019 

Nederlof S. B-140A 20-7-2019 

Weber H. B-152B 20-7-2019 

Wesselink-van Buren H. B-136A 20-7-2019 

Winkelhoff M. van B-037A 20-7-2019 

Zhu A. B-131B 20-7-2019 
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