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TUINSCHOUW

Het nieuwe tuinseizoen is begonnen. Allerlei gewenste en ongewenste
kruiden schieten de grond uit. Zeker met het mooie weer van afgelopen
week.
Binnenkort vindt de eerste tuinschouw plaats.
Volgens het Huishoudelijk reglement moet je tuin per 1 Maart in orde zijn.
Enkele kunnen aan de slag om door de schouw te komen.
Naar aanleiding van de schouw kan er een bericht komen om het zo spoedig
mogelijk op te lossen. Hopelijk is het niet nodig.
De Tuincommissie

Tuindiensten .......... 3
-
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INNOVATIE?

Hoi Medetuiniers,
Afgelopen weken hebben wij hard gewerkt aan het voltooien van de
aardbeibakken op hoogte in onze tuin aan de Veerwagenweg.
Veel medetuinders waren nieuwsgierig naar wat het bouwwerk moest
worden en kwamen een kijkje nemen zelfs (Ferry van de Binnenweg). De
reacties op ons idee waren zeer uiteenlopend. Van 'goed idee' tot 'dat wordt
helemaal niks' en alles er tussen in
. Wij doen dingen graag anders.
Inmiddels staan de bakken vol met aardbeiplantjes en de eerste aardbeien
hangen er al aan
.
Wij wensen iedereen een heerlijk kweek en oogst seizoen.
Ferry & Miranda Slee
Ps de recepten van Chef Ferry Good zullen binnenkort weer in de
Moestuinkoerier staan. Hou deze in de gaten !!
Afgelopen donderdag verschenen de volgende foto’s op facebook:

B-IJ-Z-Ondergoed
OF toch niet? Afgelopen donderdag was het………………

3 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.
• Heb je een wijziging in je adresgegevens? Mail of
huisadres? Graag mail naar het bestuur en de
moestuinkoerier.
• Facebook? Wordt ook lid van onze groep
https://www.facebook.com/groups/VTHHouten

4 TUINDIENSTEN
We gaan weer starten met de tuindiensten aan de
Binnenweg!
Check even de datum waarop u ingeroosterd staat en
noteer het meteen in de agenda.
De laatste werkdag is op 6 november.
Mensen van 80 jaar en ouder zijn vrijgesteld. Volgens
het huishoudelijk reglement is opkomst verplicht.
Zie het als een mooie bijdrage aan de vereniging en
een gezellige ochtend met andere tuinders.
Oh en er is natuurlijk een ruime koffiepauze! (er is ook
thee).
naam

voorltrs

Beerda
Berg
Karssen
Moens
Rijsbergen
Ruessink
Bulder-van den Beukel

K.J.
R.B. van den
C.
J.
J.M. van
B.G.
E.M.

Damen

S.

Iemenschot

M.J.S.

Mensing

S.

Rossenberg
Wilzing-Duyzer

M.G.A. van
J.B.

Hierbij de eerste twee weken. Slechts als herinnering
voor wat al aangekondigd was.
Kunt u niet op de dag dat u bent ingeroosterd? Meld
dit dan bij de tuincommissie (en niet aan de
moestuinkoerier) en spreek een andere dag af.

voornamen

tuin 1

Annemarie
Gerben
Elma
Sabine

B-007A
B-003B
B-006
B-011
B-004A
B-010
B-066
B-065A
B-069B
B-067
B-064B
B-070A

Michel

Datum tuindienst

10-04-21
10-04-21
10-04-21
10-04-21
10-04-21
10-04-21
17-04-21
17-04-21
17-04-21
17-04-21
17-04-21
17-04-21

