
1 BESTELDE ZADEN 

De bestelde zaden kunnen nog steeds afgehaald worden! Graag zo snel 

mogelijk zodat er ruimte is voor de aardappelen die ook binnenkort geleverd 

zullen worden en natuurlijk voor de eerste plantjes! 

Hou rekening met de maatregelen! Hou afstand en let op elkaar.  

2 OPROEPJE 

Heeft u tegels over? Er zijn tuinders die er heel blij van worden.  

Bijvoorbeeld Hilde en Harold van 

tuin 87. 

 

Ook Yvonne van Pelt-Vergeer had 

een oproepje op facebook gezet. 

U kunt daar naar haar reageren of 

even een berichtje naar de 

moestuinkoerier. 

 

 

 

Ook Theo Grimmelikhuijsen kan hulp 

gebruiken. Theo heeft een tuinhuisje 

aangeschaft dat begin maart wordt geleverd 

als bouw pakket. Hij wil graag hulp bij het in 

elkaar zetten van het huisje. Het gaat om 

tuinnummer B158. Loop even bij hem langs 

om iets af te spreken.  

Alvast heel veel dank! Kunnen we het 

maken? Nou en of! 

3 MAART = LENTE IN AANTOCHT 

 Ruim de tuin op en verwijder zieke plantendelen. Dat voorkomt 

schimmelaantasting in de toekomst. 

 Verwijder resterende koolgewassen. 

 Houd het onkruid onder controle. Controleer ook het tuinpad. 

 Bewerk zware klei om de bodemstructuur tijdig op peil te krijgen. 

 Spit eventueel om onkruid te voorkomen. 

 De grond kun je opwarmen door plastic tunneltjes te plaatsen. 

 Breng extra compost of organische bestanddelen in de bodem.  
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4 BELANGRIJKE MAILADRESSEN:  

• 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. 

5 KOFFIE EN THEE 

Er wordt weer wekelijks koffie en thee gezet aan de 

Binnenweg. Iedereen is welkom op zaterdag om 10 uur 

om een bakje te komen doen. E.e.a. wel met 

inachtneming van de geldende corona maatregelen! 

Hierbij mag je officieel maar met 2 personen bij elkaar 

zijn buiten. Daarom verruimen we de tijd van 09:45 tot 

10:15 uur. Dat was in de praktijk al vaak het geval en 

we willen u vragen om dan afstand te houden en 

plaats te maken als er meer mensen op de koffie af 

komen.  

Dat houdt ook in dat er niet veel mensen binnen bij 

elkaar kunnen zijn.  

Vindt u het ook zo gezellig bij het koffie uurtje? Wilt u 

meedraaien in de koffiedienst? Neem dan contact op 

met het bestuur of met mij (mtkoerier@gmail.com). 

 

6 DE LENTE MAAKT ONS BLIJ 

https://www.moestuinweetjes.com/lente-maakt-blij/ 
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