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TUINDIENSTEN BINNENWEG

Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende 2 weken.
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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

Korpershoek
Schoenmakers
Sontag
Bierman-Verhoef
Dias

Heijs
Hitipeuw
Mil
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KAST IN DE AANBIEDING

Rectificatie. Het betreft een kast en niet een kas!
Tuin B200.
Ophalen Timmermansgilde 52, Houten.
Elly Hendriks, 06 48259041.

Tuindienst

25-06-22
25-06-22
25-06-22
25-06-22
25-06-22
02-07-22
02-07-22
02-07-22
02-07-22
02-07-22

mtkoerier@gmail.com
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INSPIRATIE

Voor mijn pluktuin gedeelte ben ik in de ‘boeken’
gedoken voor inspiratie. Want helaas is er bij mij
bedroevend weinig te plukken dit jaar. Veel
voorgezaaide plantjes zijn door slakjes gegeten en/of
door een (of meer) konijntjes opgegraven.
Hoewel het wat laat is om te zaaien zijn er nog wel
andere mogelijkheden voor inspiratie.
Zo kun je via de website https://tuinworkshop.nl/
hele leuke workshops vinden. En niet alleen over
bloemen, ook snoeien en tuinontwerpen.
Veel workshops worden gegeven in de botanische tuin
in Utrecht. Lekker dichtbij!
Ook dichtbij:
http://www.bloemkracht8.nl/winter/workshops.html
Hier worden bloemen biologisch geteeld.
Wil je zelf eens lekker plukken? Er zijn diverse
pluktuinen maar die van Landgoed Vollenhoven is
redelijk in de buurt:
https://www.landgoedvollenhoven.nl/producten/bloe
menknipkaart/

meegenomen om ze eruit te drukken. Vaak gingen de
plastic trays ook niet lang mee.
Wij dachten, dit moet een stuk leuker en makkelijker
kunnen! Daarom bieden wij stevige zaaitrays aan die
precies alle problemen oplossen van de slappe
zaaitrays.
Hier een voorbeeld van de meest gekozen zaaitray https://thefarmdream.com/nl/product/containerwisepropagation-module-tray-40-cells/
Onze zaaitrays zijn stevig, gaan tot wel 15 jaar mee,
zijn gemaakt van gerecycled materiaal, bevorderen
wortelgroei en zijn super makkelijk in gebruik!
Omdat moestuinieren leuk en makkelijk moet zijn,
hebben wij besloten onze mede moestuinders op de
hoogte te brengen middels deze mail in combinatie
met een kortingscode om kennis met ons te maken
voor iedereen in jullie complex.
Met de kortingscode “volkstuin” kan iedereen van
jullie vereniging 15% korting krijgen op de eerste
bestelling in onze webshop
https://thefarmdream.com/
https://thefarmdream.com/nl/

3.1

BIOLOGISCHE ZADEN
Om vast te kiezen wat er volgend jaar gezaaid kan
worden:
www.bloemenoogst.nl
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ZAAITRAYS (ADVERTENTIE)

Deze kortingscode is tot en met 15 juli geldig.
Passen ook in
standaard
propagator
bakken die
welkoop heeft.

Wij kregen de volgende mail met aanbieding:
Beste tuinders van VT Houten,
Omdat wij zo blij zijn dat er zoveel wordt
gemoestuinierd en gezaaid op de volkstuinen in
Nederland willen wij dat graag supporten!
Wij (Raymond & Nicole) zijn ondertussen zelf een
aantal jaar verslaafd aan (moes)tuinieren en liepen
hier tegen één duidelijk probleem aan.
Het voorzaaiproces was niet altijd even makkelijk en
zeker niet altijd succesvol. De vensterbank werd vies,
de zaden rotte weg door teveel water en de planten
uitplanten was alleen mogelijk als je een potlood had

Zaaitray met
bijpassende bak
waarin de tray
niet met de
‘voetjes in het
water’ staat.

