
 

 

1 OOGSTFEEST 11 SEPTEMBER 

In september, de traditionele tijd van de oogst, Wordt er door onze 

activiteitencommissie een heel leuk oogstfeest georganiseerd.  

 

Vorige week vond je de bijlage met alle bijzonderheden.  

Er is gevraagd om een bijdrage voor dit feest. Een bijdrage in de vorm van 

- Soep of ingrediënten voor de soep 

- Salades of ingrediënten voor salades 

- Hartige taarten/quiches 

- Buitenspelletjes voor kinderen 

Meld je bij oogstfeest.vth@gmail.com 

Ook aanmelding voor je aanwezigheid is noodzakelijk. Ook dit via dit 

mailadres.  

En heb je geen idee of wil je inspiratie voor een origineel gerecht? Toevallig 

heeft de Landleven van augustus 2021 een aantal mooie recepten. Hierbij 

de eerste.  
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2 TUINENSCHOUW 

Zoals gebruikelijk aan het begin van de vakantie is er 

een tuinenschouw geweest. Volgende week wordt er 

uitgebreider op ingegaan.  

Voorafgaand aan die informatie wil de tuincommissie 

iedereen vragen om vooral aandacht te geven aan de 

distels, kaardebollen en wilde grassen. Als je die nu, 

voordat ze zaad gaan zetten, afknipt, uitgraaft of 

schoffelt, dan voorkomen we verspreiding.  

 

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 

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 Hijnen C.A.M. B-101 31-07-21

V Nguyen M.C. B-100B 31-07-21

M Rietveld-appelhof A.M.A.J. B-103A 31-07-21

V Scheepmaker J. Jacqueline B-102 31-07-21

V Slim F.J. B-099B 31-07-21

M Alan S. B-148 07-08-21

V Elberse P.W. B-144 07-08-21

M Korpershoek R.A. B-152A 07-08-21

M Marsen T.M. Theo B-146A 07-08-21

M Zwartenkot R. B-145 07-08-21

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

