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1  LEDENRAAPLEGING (HERHAALD) 

Hierbij nogmaals aandacht voor de ledenraadpleging. De bijlagen 

hebben jullie wellicht al doorgenomen, maar het bestuur ontvangt ook 

heel graag jullie reacties via het antwoordformulier.  

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. 

2  PLANTJES 

Plantjes voor bieten, andijvie en sla zijn al weer verkrijgbaar in het 

tuinpunt van de Binnenweg.  

Wellicht worden niet alle plantjes die verkrijgbaar zijn wekelijks in de 

moestuinkoerier vermeld; kom gewoon even langs om te kijken wat er 

is! 

3  AANBOD TEGELS 

In de tuin van Hannah van de Pol (tuin B054) zijn gratis tegels van 

40x40 op te halen.  

4  BIJ-VRIENDELIJKE PLANTEN 

Wil je bij-vriendelijke, biologisch geteelde plantjes? Kijk eens in 

Groenekan  https://www.bijenkans.nl/ 

Op zaterdag 2, vrijdag 8, zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 april is er 

weer marktverkoop bij kwekerij Bijenkans!  

Tijd: van 09.00 tot 17.00u.  

U bent van harte welkom!  

(foto is van bij-vriendelijke eenjarigen vorig jaar op ons complex) 

1 INHOUD 

1 Ledenraapleging (herhaald)

 1 

2 Plantjes ............................... 1 

3 aanbod tegels ..................... 1 

4 Bij-vriendelijke planten ...... 1 

5 Veerwagenweg .................. 2 

6 Tuindiensten Binnenweg ... 3 

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 

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

 
Iemand heeft thuis alvast koffie gezet en cakejes 

gebakken. 

I  

En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

 

 
De compost wordt na levering zo snel mogelijk over de 

tuinen, die het willen hebben, verdeeld. Vele handen 

maken licht werk.  



6 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 

 

 

In de moestuinkoerier van 20 maart stond het 

volledige rooster. Ook terug te vinden op de website: 

https://vthouten.nl/?page_id=11 

 

 

 

 

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://vthouten.nl/?page_id=11

