
mtkoerier@gmail.com 

1  WELKOM 

De laatste tijd weer wat nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook op 

facebook komen ze voorbij. Leuk dat ze zich storten op de hobby die 

wij allemaal delen.  

Voor nieuwe leden; in de zomer sturen we wekelijks een nieuwsbrief 

zodat we ook herinneren aan de tuindiensten aan de Binnenweg. Zodra 

de tuindiensten stoppen, globaal van eind november tot april, zal de 

moestuinkoerier eens per 2 weken worden verstuurd, tenzij er 

belangwekkend nieuws is.  

 

Heb je iets te verkopen of vragen? Stuur je mail naar 

mtkoerier@gmail.com 

In de kolom hier links zie je de inhoudsopgave en wat belangrijke 

mailadressen.  

2  AANGEBODEN 

Jan van den Dool van tuin 47a heeft een tuinafvalzak en een oude (mar 

goed werkende) snijbonenmolen in de aanbieding. Neem contact op 

met hem: mail@jvandendool.nl 

 

 

 

 

1 INHOUD 

1 Welkom .............................. 1 

2 Aangeboden ....................... 1 

3 Tuindiensten ...................... 2 

3.1 Koffie ............................... 2 

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 
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3 TUINDIENSTEN 

Vandaag waren de laatste tuindiensten. Niet alleen 

onze tuinen, maar het gehele complex gaat in 

winterrust. Is er dan niets meer te doen?  

3.1 KOFFIE 
Op de zaterdagmorgen gaat het koffiedrinken altijd 

door! Dus voor iedereen die een lekker bakkie wil 

doen, praatje maken of gezelligheid zoekt. Om 10 uur 

staat de koffie (en Thee) klaar.  

Rond die tijd is ook het winkeltje open. 

Alleen op kerst en nieuwjaar zal er geen koffie zijn.  

 

Vind jij het ook leuk om wat vaker op de koffie te 

komen en zelf de koffie en thee te zetten? Neem dan 

contact op! Momenteel doen we koffiedienst met 5 

personen. Als jij de 6e bent, dan ben je eens in de 6 

weken aan de beurt. We horen het graag. Als 

tegenprestatie hoef je dan geen tuindiensten te doen. 

 

 

2 De laatste vlinders profiteren nog van de laatste distels. 

1 De afrikaantjes kleuren het najaar nog 


