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Agenda
5 september
Struinen in de tuinen
11 september
Oogstfeest
Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
Vragen aan bestuur
info@vthouten.nl
Vragen over tuinverhuur
verhuur.vth@gmail.com
Website www.vthouten.nl
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/g
roups/VTHHouten

OOGSTFEEST 11 SEPTEMBER

Afgelopen week heeft u nog een speciale editie ontvangen met
aandacht hiervoor. Wil je de bijzonderheden nog eens nalezen? Je kunt
alle moestuinkoeriers en informatie altijd terugvinden op de website
van de vereniging.

2 STRUINEN IN DE TUINEN
Zondag 5 september strijken acts uit alle windstreken neer op de
groene grond en Struinen in de Tuinen nodigt menig tuin- terras- en
cultuurliefhebber uit op het gras. Honderden tuinen verspreid in
gemeenten door heel Nederland worden omgetoverd tot
openluchtpodium voor een dag. Veilig in de frisse lucht Struinen in de
Tuinen kan tussen 12:00 en 17:00 uur.
Podiumkunstenaars van alle disciplines staan te trappelen om weer te
spelen en de oren en ogen van onze bezoekers snakken naar live
optredens. Bij Struinen in de Tuinen krijgen zowel groene blaadjes als
ervaren rotten een toneel toebedeeld. Het publiek flaneert van
verkwikkende tunes naar (hart)verwarmende theaterspektakels.
Ook onze vereniging doet er aan mee door gastheer/gastvrouw te zijn
op deze middag.
Wil je het theatergebeuren als publiek mee beleven? Kijk dan op de
website. Hier vind je het programma en kunnen kaartjes worden
gekocht.

3 TUINDIENSTEN
Overzicht van de komende tuindiensten.
In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2 weken vermeld.

In de vakantieperiode kan de tuindienst verkeerd
uitkomen. Neem contact op met de tuincommissie om
een andere dag af te spreken. Bij voorkeur vóór de
ingeroosterde datum.

naam

voorltrs

tuin

Dorrestein
Kamp

A.M.J.
H. van der

Veenstra

A.H.

Wanrooij
Weber

F.J.
H.
M.
C.
H.C.A.
J.J. van der
W.M. van den

B-156
B-154
B-157A
B-153
B-152B
B-050A
B-051
B-050B
B-053
B-049

Dijk

Galenkamp
Schoenmakers
Stel
Tempel

Datum
tuindienst
28-08-21
28-08-21
28-08-21
28-08-21
28-08-21
04-09-21
04-09-21
04-09-21
04-09-21
04-09-21

