
1 AANGEBODEN / GEZOCHT 

1.1 BINNENWEG 
 Bij de grote wijngaard rechts achterin (tuinnr. 93 e.v.) heb ik 27 

grindtegels (40cm x 60cm) over. Wie wil ze allemaal (of een aantal) 

meenemen? Graag even mailen van te voren hoeveel je er mee neemt. 

Groet, Mark Brunsveld;  

markenmarijke@outlook.com 

 Ik heb een stuk of 25 pootaardappelen over (Mozart). Wie heeft nog 

een plekje op zijn tuin? Graag even mailen voor een afspraak. 

Karin Hulsdouw (hulsdinges@hotmail.com) 

1.2 VEERWAGENWEG 
Al een week is de paalhamer ( houten hamer ) van de Veerwagenweg 

spoorloos. 

Als hij ergens anders wordt gebruikt dan op de tuin is dat niet toegestaan. 

Deze tijd is hij nodig bij diverse tuinders om palen in de grond te slaan. 

Hoop dat hij geen half jaar wegblijft net zoals de kruiwagen. Zo ga je niet met 

je collega tuinders om. 

Namens de tuincommissie, Ko Bos 

2 TIPS VOOR APRIL / MEI 

2.1 WAT ZIJN DE MOESTUINKLUSJES IN APRIL? 
Laat plantjes, voordat je ze uitplant, minimaal een week rustig aan de 

buitentemperatuur wennen. 

Zet ze op een beschutte plek en haal ze ’s avonds naar binnen. 

Blijf deze maand ook goed het onkruid in het zaaibed wieden. 

Neem ook alvast maatregelen om je plantjes te beschermen tegen 

ongedierte. Denk daarbij vooral ook aan milieuvriendelijke maatregelen, 

zoals netten of het aantrekken van nuttige vogels en insecten. 

2.2 DE MOESTUIN IN MEI 
Hopelijk is het merendeel van het zaaiwerk gebeurd, maar er zijn altijd 

dingen die je over het hoofd gezien hebt. Geen ramp, in de maand mei kan 

dit nog prima recht gezet worden. Vanaf midden mei, nadat de ijsheiligen 

voorbij zijn, mag namelijk alles gezaaid en geplant worden. De kans op 

nachtvorst is dan zo goed als geweken. 
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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 

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.  

 

m/v naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

M Burgers E. B-123 24-04-21

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

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

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

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

m Shumei Li B-126B 24-04-21

M Bakker S. Siepie B-013 01-05-21

M Grasdijk J.B. Jolanda B-017B 01-05-21

V Jong J.T.L. B-018B 01-05-21

M Raaphorst-Lindeboom J.H. B-016A 01-05-21

v Steenbeek P. B-016B 01-05-21

M Weide C.D. B-015 01-05-21
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