
1 VRAAG EN AANBOD 

1.1 AANBOD 
Fred Harskamp heeft paardenmest voor de liefhebber. De container staat 

waar het oude zwembad de Trip was. (A’dam-Rijnkanaal bij de 

Schalkwijksebrug). Er zit geen hooi of stro in maar vezels. 

Het is gratis maar wel even bellen; Fred Hartkamp 06-55338306 

1.2 VRAAG 
Zijn er mensen bij de tuinen van de Binnenweg die nog paaltjes over 

hebben. Mijn tuin nr is 87 kun u ze daar neerleggen.  

Alvast bedankt, Harold 

2 WESPEN AANVAL 

Afgelopen dinsdag was ik op mijn tuin (nr.24) aan het werk toen ik zo maar 

van uit het niets werd aangevallen door een wesp of bij die zonder enige 

aanleiding in mijn oor stak. Enkele minuten later volgde een nieuwe aanval 

en was het opnieuw raak. Toen ik na 5 minuten voor de derde keer werd 

aangevallen en in mijn lip en voorhoofd werd gestoken heb ik mijn spullen 

bij elkaar gepakt en ben naar huis gegaan. 

 

Misschien zijn er meer leden die dit is overkomen. Anders is mijn berichtje 

bedoeld als waarschuwing voor deze horror wesp/bij. Het kan mogelijk ook 

een ander insect zijn geweest, maar in alle hectiek heb ik dat niet goed 

kunnen zien.  

Met vriendelijke groeten, 

Hans Pouw, Tuin 24b 

3 BESTELD PLANTMATERIAAL 

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

je ze uitplanten. Kom het zo snel mogelijk afhalen. 

4 KRUIWAGENS 

Nu het seizoen volop is begonnen wordt op beide complexen dankbaar 

gebruik gemaakt van de kruiwagens. Het is echter wel belangrijk om ze 

meteen na gebruik terug te zetten zodat ook anderen ze kunnen gebruiken. 

Het is niet de bedoeling om ze op je tuin als opslag te houden.  
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5 WHATSAPP GROEP VEERWAGENWEG 

Op de Veerwagenweg hebben we sinds kort een 

Whatsappgroep. Er hebben zich al flink wat tuinders 

aangemeld maar er kunnen nog meer bij.  

 

Leden die dat leuk / gezellig of interessant vinden 

kunnen zich aanmelden via 

miranda.slee1969@gmail.com onder vermelding van 

hun 06 nummer. Ik zal ze dan toevoegen aan de groep.  

 

Enkele tips om mensen te vriend te houden op 

WhatsApp: 

Weersta de verleiding en ga niet teveel 1 op 1 

communiceren. De groep is bedoeld om leuke weetjes, 

tips & trucs, informatie of vragen aan elkaar te kunnen 

stellen. Stel 1 op 1 berichten in een persoonlijk bericht.  

 

Blijf niet stil en geef fatsoenlijk antwoord. 

Iedereen is zich bewust van de andere leden van de 

groep. Als je stil blijft maar wel meeleest, kan dat raar 

overkomen: ongeïnteresseerd. 

 

Stuur geen berichtjes op onchristelijke tijden. 

Je gaat mensen toch niet bellen om 3:30 in de nacht? 

Stuur dan ook geen berichtjes; dit kan anderen in de 

groep laten schrikken.  

Wil je iemand in de groep speciaal adresseren voeg 

dan een @ aan de naam toe.  

 

Met gastvrije groet, Miranda Slee

 

6 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 

7 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.  

 

NB een weekje extra weergegeven. 

De moestuinkoerier verschijnt niet 

op 29-5! 

 

m/v naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst

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

M Dijkstra T. B-133B 05-06-21

M Scholten E.A. Ellen B-134 05-06-21

V Smeding D. B-132 05-06-21

M Verweij M. Malou B-133A 05-06-21

V Wilde H.G. de B-135A 05-06-21

M Zhu A. Alex B-131B 05-06-21

m Andringa E. Els B-028A 12-06-21

v Jongeling M.M. B-026 12-06-21

V Kerp G.H.M. B-028B 12-06-21

V Linders A.M. Arinka B-034B 12-06-21

v Marel A.D. van der B-033A 12-06-21

M Zuidhoek A. B-035A 12-06-21
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