
1 SCHOOLTUINEN; EEN COMPLIMENT WAARD 

Jeroen Doorschot (tuin 41B); Sinds een jaar of vier heb ik een moestuin. Al 

die tijd heb ik nauwelijks nagedacht over het fenomeen schooltuinen. Ze 

waren er gewoon. Dit jaar bewerk ik een van die schooltuinen en merk dat 

de kwaliteit van de grond top is. De tuinen liggen er prachtig bij en het is er 

gewoon goed toeven. Dat kan alleen maar omdat er een of meerdere 

mensen zeer liefdevol met deze tuinen zijn omgegaan. Ik vind dit een groot 

compliment waard. 

2 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 

3 TUINDIENSTEN 

Overzicht van de komende tuindiensten op de volgende bladzijde. 

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.  
 

 

1 INHOUD 

1 Vraag en aanbod ... Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.1 Aanbod ............... Fout! 

Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

2 Wespen/bijen aanval

 Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

3 Waterton ............... Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.1 Vullen waterton .. Fout! 

Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

4 Tips voor fruitstruiken 

en bomen .... Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd. 

5 Belangrijke 

mailadressen: ................ Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 

6 Tuindiensten ......... Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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m/v naam Voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst 

M Bakker  R.M. 
 

B-091 19-06-21 

M Brunsveld M.A.J. 
 

B-093 19-06-21 

m Burg  J.M.E. van den 
 

B-089 19-06-21 

v Edgar H.W. 
 

B-092 19-06-21 

M Roelfsema  R. 
 

B-090 19-06-21 

M Wardenier R.J.A. 
 

B-088 19-06-21 

V Bergveld J.H. 
 

B-136B 26-06-21 

V Beurden  C.M.L.M. van  
 

B-138 26-06-21 

M Burger A.R. Fred B-137A 26-06-21 

M Jongerius T. 
 

B-135B 26-06-21 

M Mol I. 
 

B-137B 26-06-21 

V Wesselink-van Buren H. 
 

B-136A 26-06-21 

 


