
1 VRAAG EN AANBOD 

1.1 AANGEBODEN:  
• Tegels 30x30 

Bij de ingang van tuin B147 liggen een aantal tegels van 30x30. Wat er nu 

nog over is mag ook meegenomen worden. 

2 FEEST 

 

In de blokhut van Michel is 

een nestje gebouwd. 4 eitjes 

van een ijverig Merelpaartje. 

En ze zijn alle 4 uitgekomen. Gezellig naast de bijen! 

 

Dat moest gevierd worden 

en omdat het uiteraard niet 

duidelijk is of het jongetjes 

of meisjes zijn heeft Michel 

vanmorgen bij de koffie 

beschuiten met roze en 

blauwe muisjes uitgedeeld.  
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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 

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.  

 

 

 

5 ZAAIGOED 

Met dank aan de coördinator van de Stuurgroep 

Kromme Rijnlandschap hebben we weer een zakje 

streekeigen bloemzaad gekregen waarmee we de 

vlinders en bijen weer een groot plezier doen. Hopelijk 

wordt het een mooi groeiseizoen en doet u ook mee 

door e.e.a. te zaaien langs de randen van de tuin. 

m/v naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

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

V Bakker J.P.A. Jacqueline B-021A 22-05-21

V Geer G. van de B-022A 22-05-21

M Kolley-de Wolf J. B-021B 22-05-21

M Pouw J.B.W.P. B-024B 22-05-21

V Riet-Messing C.P. van de B-023 22-05-21

M Velzen L.A. van Lesley B-025A 22-05-21

mailto:tuincomm.vth@gmail.com
mailto:info@vthouten.nl
mailto:verhuur.vth@gmail.com
http://www.vthouten.nl/
mailto:mtkoerier@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/VTHHouten

