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Vanaf 14 november staat er weer een container voor maximaal 4 weken
bij het hek aan de zijkant van de Binnenweg. Als hij vol is, wordt hij
opgehaald en niet gewisseld.
Hij is alleen voor blad/groen afval, dus geen snoeiafval, dat kunnen we
versnipperen (ook stelen zonnebloemen) . Hij staat er voor mensen die
geen mogelijkheid hebben om het zelf af te voeren c.a. te composteren.
Dat laatste heeft onze voorkeur, goed voor het milieu. Doe er vooral geen
andere zaken in, dan wordt het namelijk een dure grap.
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1.2 TE KOOP
in de winkel zijn broeiramen te koop voor 2,50 euro voor een platte bak.
Op is op.

1.3 KRUIWAGENS
Verzoek om de kruiwagens terug te plaatsen na gebruik en niet op de tuin
te laten. Zet ze onder het afdak, kunnen ze minder snel roesten.

2 FRAMBOZENSTEKKEN
Gratis frambozen stekken
( rode framboos – middelvroeg )
Afhalen op tuin 108 vanaf 7 november t/m 14 november
Graag even van te voren contact met mij opnemen.
Jaap Kant 06-14379702

3 BELANGRIJKE MAILADRESSEN:

5.1 ZADEN

• Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
• Vragen aan bestuur info@vthouten.nl
• Vragen over tuinverhuur verhuur.vth@gmail.com
• Website www.vthouten.nl
• En heb je een verzoekje voor de moestuinkoerier?
Mail dat dan, in een NIEUWE mail naar
mtkoerier@gmail.com.

4 TUINDIENSTEN EN KOFFIE!
Vandaag was de laatste werkzaterdag.
Als er geen tuindiensten zijn wordt er nog wel koffie en
thee geschonken. U bent dus van harte welkom op
zaterdagmorgen gedurende het winterseizoen.
Uiteraard wordt het koffieschenken om 10 uur Corona
proof gedaan;
• Binnen maximaal 5 personen.
• Er wordt een tafeltje voor de ingang gezet.
• Degene die koffiezet schenkt in.
• We gebruiken weer even wegwerpbekertjes.
We houden afstand (de picknick tafels worden uit
elkaar geschoven.

5 TUIN WINTERKLAAR MAKEN!?

Heb je
afgelopen seizoen zaden geoogst? Schoon ze dan nu
op. Dat is een heerlijk klusje voor de gure winterdagen,
lekker bij de kachel. Opschonen gaat het handigst op
wit papier. Maak een vouw in het midden, schuif alle
kafjes en vuiltjes weg en rol de zaadjes naar de
middennaad. Zo kun je ze gemakkelijk in een envelopje
schuiven. Meestal heb je er teveel. Ruilen of cadeau
geven is natuurlijk ook leuk. Bewaar ze anders droog,
donker en koel tot gebruik.
En natuurlijk mag je de moestuinkoerier ook gebruiken
om zaden aan te bieden.
Goed om dit klusje te doen voordat je nieuwe zaden
besteld.

6 FREQUENTIE MOESTUINKOERIER
Nu de tuinen in winterrust gaan, de tuindiensten even
zijn gestopt en iedereen zich terugtrekt wordt ook het
wekelijks versturen van de nieuwsbrief minder urgent.
Ik zal een nieuwsbrief versturen zodra er belangrijk
nieuws is en anders eens in de 2 a 3 weken.

Op diverse tuinen staan de Boerenkool, de winterprei
en andere wintersoorten nog te pronken. Winterklaar
maken; daar zijn de meningen over verdeeld. Voor de
een is dat strak gespit en voor velen, te oordelen aan
het gesjouw met blad, is dat afdekken met een dikke
laag blad bij wijze van mulch. Voor beiden is wat te
zeggen en het belangrijkste is dat je er blij mee bent.

