
 

mtkoerier@gmail.com  

1  JUBILEUMFEEST 

1.1 HANDJES GEZOCHT'  
Wij zijn voor het jubileumfeest op 3 september aanstaande nog op 

zoek naar vrijwilligers die een bijdrage zouden willen leveren in het 

opbouwen vooraf en het opruimen achteraf.  

Ook voor het bemensen van de diverse kramen kunnen we nog hulp 

gebruiken.  

 

Het hoeft niet de hele middag / avond maar gewoon wat extra handjes 

wanneer nodig.  

 
Aanmelden kan via ac.vthouten@gmail.com. Dit mailadres ook graag 

gebruiken voor deelname! 
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Agenda 
 

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 



mtkoerier@gmail.com 

2 TUINDIENSTEN 

Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende 

3 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 banner.  

 

 

 

Jawel een extra week in het overzicht want op 27-8 

komt er geen moestuinkoerier! 

3 GESPOT OP DE TUIN  

Gespot op de venkel in de moestuin: deze 
prachtige rupsen van de koninginnepage! Nu 
maar wachten tot de vlinders uitkomen!  
 
Hartelijke groet, Elma Bulder, tuin 66 
Binnenweg  

 

 

 

 

voorltrs naam tuin 1 Tuindienst

S. Bakker B-013A 27-08-22

J.W. Goudkamp B-112 27-08-22

L.E.S. Hofman B-103B 27-08-22

H.M. van der Steen B-077 27-08-22

H. Weber B-152B 27-08-22

O.W. Owez B-106B 03-09-22

E.M. van Riessen-Adriaanse B-105B 03-09-22

B. van de Voorde B-097 03-09-22

H. Wesselink-van Buren B-136A 03-09-22

C. Wind B-110 03-09-22

Hannewijk B-037A 10-09-22

P.H. de Kok B-128A 10-09-22

E. Verwoest-Schöne B-075 10-09-22

F.J. Wanrooij B-153 10-09-22


