
 

Welkom 

We verwelkomen nieuwe belangstellenden die nog op de wachtlijst 
staan. Maar via deze nieuwsbrief kunt u vast op de hoogte blijven van 
wat er allemaal speelt.  

Perenoogst 

Een deel van de peertjes van gemeenschappelijke bomen is geplukt. 
Bij het winkeltje staat een kruiwagen vol. Neem lekker een maaltje 
voor uzelf mee en zo is er genoeg voor alle tuinders.  

Appelpers 

In de landleven nieuwsbrief stond een link naar een instructie om zelf 
een appelpers te maken. Hierbij de link. Leuk als u zelf een 
appelboom heeft en de appeltaart en flappen u de oren dreigen uit te 
komen?  

 

Project de Vlinder 

Een spektakel voor de jeugd van toen! 
Leuk voor de komende wintermaanden.  
Van 1 oktober tot en met 15 mei komen de deelnemers bij elkaar. 
Samen maken zij een voorstelling. Wie affiniteit heeft of juist iets 
nieuws wil proberen kan zich opgeven voor fotografie, muziek, 
beeldende kunst of dans. Naast de lessen is er altijd tijd voor koffie en 
koekjes. Een folder wordt met de mail meegestuurd en daarin kunt u 
meer bijzonderheden lezen.  

Landleven winterfestival 

Als het jaar zijn einde nadert worden we overspoeld door advertenties 
van kerst en winterfairs. Kasteel de Haar, Landgoed Mariënwaerdt en 
Huis Doorn zijn er een paar hier in de buurt. Ik heb ze allemaal al 
eens bezocht en zoek daarom maar eens naar iets nieuws. Nu 
organiseert het blad landleven ook een winterfestival, en wel op een 
originele locatie: Het Openlucht Museum in Arnhem. Wilt u er meer 
van weten? Klik dan HIER 
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AGENDA 
28-9 Pompoen-
kampioen 
5-10 Pompoen-
wedstrijd 

https://www.landleven.nl/inspiratie/creatief/2019/september/maak-een-appelpers-van-een-autokrik/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=LLreg-2019-09-20&utm_content=LLreg-2019-09-20&utm_term=
https://www.landleven.nl/evenementen/landleven-winter/


 

Blommekens 

Wekelijks pluk ik op mijn tuin een bossie 
en ik moet er dan een foto van maken 
omdat het me zo blij maakt. Heeft u ook 
van die lekkere kleurrijke snijbloemen? 
Stuur me een foto! 

 
 

Belangrijke mailadressen: 

tuincomm.vth@gmail.com 
Afmelden/wijzigen tuindienst 
 
info@vthouten.nl 
Vragen aan bestuur 
 
 
verhuur@vthouten.nl 
vragen over tuinverhuur 
 
Website  
www.vthouten.nl 
 
Samenstelling bestuur 
http://www.vthouten.nl/leden/bestuur/ 

Opzeggen  

Mocht u de tuin niet meer willen; vóór 1 
oktober opzeggen! 
 
 

Tuindiensten  

U bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de tuindienst als u niet kunt op de dag 
dat u bent ingeroosterd.  
Laatste tuindienst is op 9 november en dat is meteen de laatste mogelijkheid om in te 
halen! 
 

naam voorltrs tuin 1 datum 

Beurden  C.M.L.M. van  B-138 28-9-2019 

Bierman-Verhoef A.W. B-165 28-9-2019 

Damen S. B-065A 28-9-2019 

Rookhuijzen M. van B-035B 28-9-2019 

Veenstra A.H. B-157A 28-9-2019 

Berg R.B. van den B-003B 5-10-2019 

Haak E. B-040A 5-10-2019 

Jong  C.C.A.M. de B-130B 5-10-2019 

Meijer W.C. B-111A 5-10-2019 

Wilde H.G. de  B-135A 5-10-2019 
 
De laatste tuindienst is op 9 november! Hou de moestuinkoerier in de gaten voor 
eventueel afsluitende gezamenlijke werkzaamheden. 
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