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STORM

Na de storm hebben wij als tuincommissie over het complex gelopen.
Hierbij viel ons op dat nog aardig wat tuinders de tuin nog in orde
moeten maken.
Wacht daar niet te lang mee, want het seizoen gaat zo beginnen en dan
begin je al met achterstand. Nu opruimen betekent straks ook niet zo'n
vervelende mail van de schouwcommissie. Gelukkig voor de schouwers
worden zij gesteund door het Huishoudelijk reglement:
"4.5 Tuininspectie a. De leden zijn verplicht op 1 maart hun tuin
zodanig in orde te hebben, dat deze gereed is voor het seizoen. Bij de
tuininspectie worden de volgende elementen in overweging genomen:
- de voorafgaande weersgesteldheid, afhankelijk van het seizoen;
- vakantieperiode;
- bijzondere omstandigheden bij de betrokken tuinder. "
Tuinders klaar?! Beginnen maar!!
en goed tuinjaar gewenst.
De Tuincommissie

1.1
Vragen over tuinverhuur
verhuur.vth@gmail.com

STORMSCHADE
Daarnaast wensen we iedereen die wat
stormschade had veel succes met het
opruimen, opnieuw oprichten, herstellen
enz.
Niets zo vervelend als je zelfgebouwde kas
of schuur omver te zien. Hopelijk nog niet
met teveel zaailingen die dan
beschadigen.

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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POOTAARDAPPELEN

De pootaardappelen zijn binnen en
zullen de komende dagen
gesorteerd worden klaargelegd
zodat iedereen zijn portie as.
zaterdag kan komen afhalen bij de
Binnenweg!

mtkoerier@gmail.com
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TUINDIENSTEN

Voor de nieuwe leden is het misschien fijn om uit te
leggen dat in de lente wordt gestart met tuindiensten.
Dat houdt in dat je in het seizoen één keer op
zaterdagmorgen helpt met algemene
onderhoudswerkzaamheden op het complex. Er wordt
voor de Binnenweg een rooster opgesteld. Voor de
Veerwagenweg wordt meestal een enkele zaterdag om
hulp gevraagd.
De werkzaamheden worden op zaterdagmorgen van 9
tot globaal 11 uur gedaan met een welverdiende koffie
pauze om 10 uur. De klusjes worden door de
tuincommissie verdeeld en bestaan uit snoeien,
onkruid wieden, maaien enz. Heel gevarieerd.
Naast noodzakelijk is het ook heel gezellig om
medetuinders te spreken tijdens het werk en de koffie.
Ervaringen en tips uitwisselen is altijd leuk.
Het totale rooster wordt meegestuurd met de
moestuinkoerier. Daarna wordt elke week een deel
van het rooster in de moestuinkoerier, ter herinnering,
opgenomen.

