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1  45 JAAR VT HOUTEN; JUBILEUMFEEST 

Zaterdag 3 september is het 45-

jarig bestaan van VTHouten 

groots gevierd. Op het complex 

aan de Binnenweg kwamen 

ruim 120 fervente tuinders 

bijeen. Met een aantal 

prijsvragen werd de kennis en 

het reukvermogen van 

menigeen op de proef gesteld. 

Wethouder Ria Frowijn (ITH) 

rijkte aan het eind van de avond 

de prijzen uit aan de winnaars. 

De jubilerende vereniging kreeg 

van het college een prachtig 

vaas cadeau aangeboden. 

 

 

Het verschil is groot met 1977 toen de vereniging werd opgericht. 

Uiteraard is de bebouwing om de tuinen heen veranderd maar ook 

waren er in eerste instantie tuinen aan de ‘oude’ Veerwagenweg waar 

nu de Rondweg ligt. Deze tuinen zijn verplaatst naar iets verderop, op 

De Brug. Maar heten nog steeds Veerwagenweg. Op dit moment 

wroeten ruim 200 leden in de aarde op twee met 240 tuinen. Wat er 

ook verbouwd wordt iedereen heeft er op zijn eigen manier plezier in. 

En het animo voor een volkstuin is groot. Er staan ruim 60 aspirant 

leden te trappelen om te beginnen. Plaats 60 op de wachtlijst betekend 

dat er misschien wel 4 jaar gewacht moet worden op een tuin! 
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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 

In de loop van de avond bleek maar weer eens hoe 

leuk het is om elkaar eens op een andere manier te 

spreken dan met modderhanden, vieze knieën en een 

bezweet voorhoofd. Wat dat is hoe de gemiddelde 

tuinder in zijn moestuin eruitziet gedurende de dag. 

 

Ria Frowijn vertelde ooit te zijn begonnen met een 

moestuin in Houten omdat haar vader ook zelf zijn 

groenten verbouwde en zij hieraan mooie 

herinneringen had. Maar met een baby in de 

kinderwagen en een man met een drukke baan was 

het voor haar niet te doen. Na het eerste jaar hield zij 

het voor gezien. Maar de smaak van heerlijke verse, 

zelf gedopte erwtjes kan zij zich nog heel goed 

herinneren. 

 

Alle frisdranken op het feest werden gedoneerd door 

AH oude dorp. Enkele leden boden spontaan aan 

hapjes te maken. Zo werd er Surinaams gekookt, 

bonenburgers gebakken, zalm gerookt, kipsaté gegrild, 

een saladebuffet met groenten uit eigen tuin 

gepresenteerd en heerlijk gesmuld van het gebak. 

 

Op het terrein konden de leden hun reukvermogen 

testen met geurzakjes met kruiden. En hoewel 

menigeen het bijna goed had, was er uiteindelijk maar 

een die het juiste citroenkruid rook: citroen verbena. 

Ook het raden van het gewicht van de pompoen en de 

hoeveelheid bonen in een pot leverde een winnaar op. 

Alle winnaars gingen naar huis met een fles rode wijn 

gedoneerd door de ‘Ilja Gort’ van de Binnenweg Jaap 

Goudhaan, een potje lekkers van SJEM!, gedoneerd 

door Patricia Rijnbout en een cadeaubon van de 

tuinwinkel op het complex. 

Namens AC Ko Bos 

 

En nog meer foto’s van het feest door Elly Hendriks 

op de volgende pagina 

2 TUINDIENSTEN 

Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de 

komende 2 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 op de eerste bladzijde. 

 

 

 

 
De foto’s van de beginjaren van het complex aan de 

Binnenweg zijn van dia’s van Henk Veenker, oud 

(bestuurs) lid.  

 

 

 

  

voorltrs naam tuin 1 Tuindienst

A.S. Dam B-039 17-09-22

O. Hermens B-082A 17-09-22

J.W.M. Meijers B-081A 17-09-22

D. Smeding B-132 17-09-22

E.C.F. Verhaegh B-044A 17-09-22

G.A. Floor B-142A 24-09-22

A.B.M. Goes B-057A 24-09-22

J.B. Grasdijk B-017B 24-09-22

F.F. van der Teems B-166 24-09-22

G. Vink B-081B 24-09-22



 


