
1 GEZOCHT 

Annemarie van Rijsbergen, Tuin 4:  

✓ Zoekt een stuk of 10 halve stoeptegels (dus 30x15).  

2 THE POLLINATORS ZOEM NIEUWS 

De voedselbanken voor bijen gaan bijna open, 

Nieuws van onze vrienden van Guerrilla Gardeners 

De bloeikaravaan gaat de weg op voor de toekomst van de wilde bij! De 

Guerrilla Gardeners verspreiden in de aanloop naar de Nationale Zaaidag zo 

veel mogelijk bloembommen en creëren een bloemenzee door Nederland.  

 

Speciaal voor kinderen bieden ze 

kindergroepen vanaf begin april een serie 

gave activiteiten. Kinderen leren over de 

wilde bij, maken bloembommen en gaan in 

hun eigen omgeving op zoek naar plekken 

die groen en kleur kunnen gebruiken - op 

bloembom-jacht! 100 BSO's kunnen een 

gratis pakket ontvangen.  

 

Wil je ook een bijdrage leveren en zaden 

ontvangen om te zaaien voor de bijen? 

Kijk op deze website! 

 

Ook de vereniging ontvangt, van het 

Landschap Erfgoed Utrecht, bloemenzaden die op het complex Binnenweg 

en/of Veerwagenweg voor extra bloemen gaan zorgen. 

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 
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4 TUINDIENSTEN 

De eerste tuindienst zaterdag is al weer geweest. 

Hoewel de weersverwachtingen niet rooskleurig waren 

en wellicht ook niet motiverend is het weer op 

zaterdagmorgen enorm meegevallen. Leuk en gezellig 

dat er weer meer reuring komt! 

 

In de moestuinkoerier worden steeds 

de komende 2 weken vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

Bulder-van den Beukel E.M. Elma B-066 17-04-21

Damen S. Sabine B-065A 17-04-21

Iemenschot M.J.S. B-069B 17-04-21

Mensing S. B-067 17-04-21

Rossenberg M.G.A. van Michel B-064B 17-04-21

Wilzing-Duyzer J.B. B-070A 17-04-21

Burgers E. B-123 24-04-21

Dekker E. B-124A 24-04-21

IJzendoorn M. van B-125 24-04-21

Koldenhof J.J. B-126A 24-04-21

Rothuis F.T. Frans B-122 24-04-21

Shumei Li B-126B 24-04-21


