
 

 

1 PLANTJES BESTELEN 

Deze week kun je nog plantjes bestellen bij het tuinpunt; komkommer, 

courgette, paprika, peper e.d. Morgenochtend is er zeker iemand aanwezig. 

Graag meteen afrekenen dus neem geld mee. 

2 AANGEBODEN 

 

➢ 12 stuks betontegels over (30x30), nieuw. Ze zijn niet op onze 

volkstuin op de binnenweg maar gewoon thuis. Gratis!  

Tel. 0620336887R. Van den Berg, Gletsjermeer 

3 WATER IS VAN LEVENSBELANG 

Wil iedereen de ton bij de 

pomp bij de tuinen 157/158 na 

gebruik weer vullen? We 

hebben al meerdere keren een 

halflege ton aangetroffen. 

Mocht de pomp niet werken, 

dan moet er eerst water in de 

gleuf bovenin de pomp 

gegoten worden. 

 

Hartelijk dank namens de 

gebruikers van deze pomp. 

 

MAARRR het is natuurlijk van 

toepassing voor alle 

watertonnen! Heeft u water 

gebruikt? Dan de ton weer 

volpompen! 

 

Helaas moeten we elk jaar 

deze oproep herhalen. 
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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. 

• 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 

5 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. 

Nu even 3 weken vermeld om de dienst van 

morgenochtend te herhalen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

M Crielaard T. Trudy B-073B 08-05-21

M Dias A.B. B-073A 08-05-21

V Hubers A. B-071 08-05-21

V Lijden S. van B-070B 08-05-21

V Steen H.M. van der Heleen B-077 08-05-21

V Verwoest-Schöne E. B-075 08-05-21

V Zebel-van Munster M.C. B-078 08-05-21
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