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JUBILEUMFEEST

Vergeet niet de uitnodiging voor het jubileumfeest op 3 september.
Meld je aan! Opgeven via ac.vthouten@gmail.com.

Agenda
5 en 6- aug.
zomerbloemenfestijn Wolfheze
www.boschhoeve.nl
17 t/m 21 aug. Landgoedfair
Marienwaerd in Beesd
27 aug. Oogstfeest
Krommerijnstreek
www.oogstfeestkrommerijnstr
eek.nl
3-9-22 Jubileumfeest
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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5 REDENEN OM VAN WESPEN TE HOUDEN

(ingezonden door Michel van Rossenberg)
Iedereen haat wespen. Al zijn insectenhotels nog nooit zo populair
geweest, elk terras doet aan wespocide. En lees je over wespen in de
media, dan is dat vooral in termen van ‘terror’, ‘horror’, of ‘bedreiging’.
Hoe onterecht!
Slechte pr én een gebrek aan kennis staan tussen ons en de wesp in.
Daarom hier vijf argumenten voor pragmatische wespenliefde op een
rij.
Want wie of wat verdrinken we straks weer massaal in roze
neplimonade?
Luister hier de 5 redenen. Neem even de tijd.

mtkoerier@gmail.com

3 GRONDZEILHAKEN
Voor wie het gebruiken kan gratis af te halen:
8 pinnen om grondzeil mee vast te zetten. 2
verschillende soorten, zie foto.
Indien gewenst ook met een stuk zwart gronddoek wat
ingesneden is voor aardbeien planten.
Neem bij interesse contact op met Jacomijn,
jacomijn@villerius.nl of 0619732359.

4 TUINDIENSTEN
Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende
2 weken. Ben je niet in de gelegenheid om te komen
op de datum waarop je bent ingeroosterd? Maak dan
even een nieuwe afspraak met de coördinator van de
tuindiensten. Mailadres staat links, in de groene
banner.
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