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1  KOFFIE MET 

1.1 GEDICHTEN 
Vandaag was er geen koffie 

of thee met koek. Maar met 

Gedichten! 

Dank aan Ineke Dorresteijn 

(zie verhaal in speciale 

moestuinkoerier afgelopen 

week).  

Er zijn nog voldoende 

bundeltjes om meer tuinders 

een plezier te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 PRAATJE 
Bij de koffie wordt van alles besproken. Ik heb verteld dat ik een boek 

heb gekregen, een oud boek, met oude spreuken maar ook 

verklaringen over onze natuur in combinatie met christendom. Mooie 

weetenswaardigheden! (en ja ik schrijf het met 2 e’s want het boek is 

zo oud dat het in oud Nederlands is.) 

 

De leeuwerik: Naar een oude Hongaarsche volksoverlevering wil, is de 

leeuwerik eens door Christus gezegend omdat hij diens vervolgens, 

toen zij hem grijpen wilden ter kruisiging, op een dwaalspoor trachtte 

te brengen. Als belooning kreeg hij toen het vermogen om al stijgende 

naar den hoogen hemel met één te kunnen zingen.  

 

Op Maria geboort (8 sept) gaan de zwaluwen voort. 

Deze montere vriendelijke bewoners van schuur en stal en nestelaars 

aan de goten en kroonlijsten van onze huizen zijn van oudsher de 

vogels van Maria, de heilige maagd. Er is een verhaal dat verteld hoe de 

zwaluw eertijds in dienst was bij Maria. Maar op een dag stal zij een 

kluwen rood garen en een schaar. Tot straf werd zij in een zwaluw 

veranderd en moest de gestolen voorwerpen voor immer meedragen; 

het garen aan de hals, de schaar aan de staart.  
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Agenda 

 

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 



mtkoerier@gmail.com 

2 TUINDIENSTEN BINNENWEG 

Overzicht van de komende tuindiensten. 

In de moestuinkoerier worden steeds de komende 2 

weken vermeld. 

 

Kunt u niet op de ingeroosterde 

datum? Neem contact op met de 

tuincommissie om een andere dag af 

te spreken. Bij voorkeur vóór de 

ingeroosterde datum. 

 

 
naam voorltrs voornamen tuin 1 Datum tuindienst 

Boone D. Dennis B-118B 02-10-21 

Groot P. Peter B-118A 02-10-21 

Roubos D.J. 
 

B-117 02-10-21 

Hendriks E. 
 

B-200 09-10-21 

Hertog D.A. den 
 

B-201A 09-10-21 

Ommen  J.H. van 
 

B-169 09-10-21 

Tigchelaar  K. 
 

B-168 09-10-21 

Bosboom J.W.M. Hans B-061 16-10-21 

Buurman M. Marjolein B-058A 16-10-21 

Noordendorp C. 
 

B-058B 16-10-21 

Colnot S.K.A. 
 

B-119 23-10-21 

Schaik  M.C.L. van 
 

B-121 23-10-21 

Wiggerts M.J.W. 
 

B-120 23-10-21 
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