
1 VRAAG EN AANBOD 

1.1 VRAAG 
Ik heb sinds kort een moestuin en wil graag een rabarberplant in mijn tuin. 

Ik vroeg me af of er iemand is met een rabarberplant waar ik een stukje 

van zou mogen hebben. 

Mijn tuinnr is 103a of je kunt me mailen op lisettehofman@gmail.com 

1.2 AANBOD 
Bij het hek van tuin 18b ligt steigerhout. Neem mee als je plannen hebt om 

te timmeren.  

Dank je 

Jan Jong 

2 BESTELD PLANTMATERIAAL 

De bestelde plantjes zijn binnen en aangezien de ijsheiligen voorbij zijn kun 

je ze uitplanten. Kom het zo snel mogelijk afhalen. 

3 VERLOREN/GEVONDEN 

Tineke Aarts is zaterdagmorgen haar autopapieren verloren op de 

Binnenweg of Veerwagenweg. Het zit in een lichtbruin leren portefeuille. 

Heb je iets gevonden? Geef het door aan Tineke op 

tinekeaartsriemens@gmail.com. 

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 
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5 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.  

 

 
 

 

m/v naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

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

V Baumgard H. B-087B 29-05-21

M Broere E.R.M. B-079 29-05-21

M Hermens O. Ody en Joop B-082A 29-05-21

M Liere M. van B-082B 29-05-21

m Meijer M. Marieke B-080 29-05-21

v Post - van Os E. van der Bea B-085 29-05-21


