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1  LEDENRAAPLEGING 

Door omstandigheden heeft het helaas iets langer geduurd dan we 

verwacht hadden. Via de bijgaande documenten wil het bestuur de 

leden graag verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Ook 

willen we jullie graag meenemen in de plannen die er zijn voor dit jaar. 

Via het antwoordformulier kun je tot 9 april aangeven wat je van een 

aantal zaken vindt. Ook kun je via hetzelfde formulier (klik hier) je 

vragen en opmerkingen doorgeven aan het bestuur. We geven daarna 

zo snel mogelijk een reactie. 

 

Groetjes, Michel 

2  TUINDIENSTEN BINNENWEG 

We gaan op 9 april weer starten met de tuindiensten aan de 

Binnenweg!  

Mensen van 80 jaar en ouder zijn vrijgesteld.  

Volgens het huishoudelijk reglement is opkomst verplicht.  

Kunt u niet op de dag dat u bent ingeroosterd? Meld dit dan bij de 

tuincommissie (en niet aan de moestuinkoerier) en spreek een andere 

dag af.  

Zie het als een mooie bijdrage aan de vereniging en een gezellige 

ochtend met andere tuinders. Ervaringen en tips worden tijdens het 

werk maar ook tijdens de koffiepauze uitgewisseld. 

 

Hier staan de eerste 2 weken uitgelicht 

 

1 INHOUD 

1 Ledenraapleging ................. 1 

2 Tuindiensten Binnenweg ... 1 

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 

naam voorltrs tuin 1 Tuindienst

Dool J. van den B-047A 09-04-22

Jaarsveld B. van B-022B 09-04-22

Karssen C. B-006 09-04-22

Levoye J.G. B-047B 09-04-22

Roelfs S. B-045A 09-04-22

Rossenberg M.G.A. van B-063A 09-04-22

Beurden C.M.L.M. van B-138 16-04-22

Hijnen C.A.M. B-101 16-04-22

Hollaar M. B-058A 16-04-22

Linders A.M. B-034B 16-04-22

Riet-Messing C.P. van de B-023 16-04-22

Westerbeek C. B-099A 16-04-22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9nGxMLjx_eVCNaYmexPpr5RK7pkcvQgcrd9HAh-_Kkowug/viewform
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