
1 VRAAG EN AANBOD 

1.1 AANGEBODEN:  
• Tegels 60x40 

Samen met de mensen van de tuindienst is de afgelopen tijd een tuin 

leeggehaald van een helaas overleden lid. Daarbij zijn tegels van 60x40 

vrijgekomen. Deze liggen tegenover tuin B87. De stapel bij de ingang van de 

tuin mag niet meegenomen worden.  

• Tegels 30x30 

Bij de ingang van tuin B147 liggen een aantal tegels van 30x30. Er zijn via 

facebook al een paar belangstellenden geweest. Wat er nu nog over is mag 

ook meegenomen worden. 

1.2 VRAAG 
Afval: Ruim je de tuin op en heb je spullen over? Die mag je niet zomaar 

ergens achterlaten maar moet door jezelf afgevoerd worden. Wil je anderen 

de gelegenheid geven er iets van te gebruiken? Leg het dan bij de ingang van 

je tuin en doe een oproepje via facebook of moestuinkoerier. Wat er 

overblijft, nogmaals, zelf afvoeren! Dit geld ook voor snoeiafval (maar dat 

composteer je het best). Helaas is er ook iets gedumpt in de greppel.  

 
 

Bijen 

De afgelopen dagen zien wij steeds meer bijen onder de regenton 

verdwijnen die bij ons op de tuin naast het schuurtje staat. Nu zijn we blij 

met bijen, maar liever niet een nest op onze tuin gezien mijn allergie voor 

wespen en bijen steken. Is er iemand die hier verstand van heeft en kan 

kijken of er inderdaad een nest zit en zonodig kan verplaatsen?   

Betreft tuinnummer 95. We horen het graag.           

We hopen dat iemand ons kan helpen, anders zullen we verder zoeken naar 

hulp hiervoor. 
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2 RECEPT RABARBERKRUIMELTAART 

De oogst van rabarber begint! En dit is zo lekker! 

 

 
Het recept vind je op de website van Landleven.

 

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 

Gisteren, 1 mei, was het duidelijk de dag van de 

Arbeid. Er werd volop getuinierd en de tuindienst deed 

ook weer zijn best.  

Onderstaand overzicht van de komende tuindiensten. 

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 spreek een andere 

dag af.  

 

m/v naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

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

V Alsultan A. B-128B 15-05-21

V Driessen N.C. B-131A 15-05-21

V Jong C.C.A.M. de B-130B 15-05-21

v Kok P.H. de B-128A 15-05-21

v Wiersma J. B-129B 15-05-21

M Wouters R. B-129A 15-05-21
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